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Mesajul Preşedintelui ANOFM cu ocazia aniversării a 

19 ani de activitate 
 

10 Decembrie este o zi deosebit de importantă pentru Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă, zi în care aniversăm 19 ani de 

activitate.  

Sunt 19 ani în care instituţia noastră s-a transformat, a evoluat şi a 

acumulat o experienţă bogată, deosebit de important în acest proces 

fiind sprijinul acordat de Uniunea Europeană şi schimbul de bune 

practici cu instituţiile similare din state membre UE. 

De-a lungul timpului, ANOFM a schimbat abordarea problematicilor 

pieţei forţei de muncă transformându-se dintr-o instituție care se ocupa cu plata drepturilor bănești ale 

șomerilor, într-un furnizor de servicii ce au drept scop facilitarea accesului pe piața forței de muncă a unui 

număr cât mai mare de persoane. Pentru a veni în sprijinul clienților noștri, persoane aflate în căutarea unui 

loc de muncă și angajatori, au fost incluse noi modalități de relaționare prin simplificarea diferitelor 

proceduri de înregistrare, de obținere a stimulentelor financiare și a subvențiilor. Modernizarea instituţiei, 

adaptarea serviciilor oferite beneficiarilor noştri la cerinţele concrete ale pieţei muncii, precum şi facilitarea 

accesului acestora la informaţie au continuat şi în acest an, prin implicarea instituţiei noastre în proiectarea 

viitoarelor acţiuni ce vor beneficia în anii următori de finanţare europeană.  

Am acordat o deosebită atenţie îndeplinirii obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv: 

creşterea ocupării forţei de muncă (prin diminuarea şomajului, în special a şomajului de lungă durată, a 

şomajului în rândul tinerilor şi al altor categorii de persoane care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa 

muncii). Demn de menţionat este faptul că  în acest an rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a 

fost de 70,5%, depășind ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020 cu 0,5 puncte 

procentuale. 

Printre alte realizări ale acestui an doresc să menționez acordarea unor noi măsuri privind stimularea ocupării 

forței de muncă, rezultate în urma implicării susținute a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale și cooperării cu 

partenerii sociali. Implementarea măsurilor active oferite de Serviciul Public de Ocupare au adus noi locuri de 

muncă pentru grupurile vulnerabile (tineri NEET, șomeri de lungă durată, persoane cu dizabilități, familii 

monoparentale, persoane peste 45 ani) şi vor ajuta la reducerea disparităţilor economice dintre regiunile ţării 

noastre.  

Şi în acest an tinerii au beneficiat de o atenţie deosebită, eforturile noastre concentrându-se pe încurajarea 

acestora să se adreseze specialiştilor noştri pentru a le oferi o şansă concretă de a se integra în câmpul 

muncii. În acelaşi context, angajatorii au fost îndrumaţi să acceseze subvenţiile destinate uceniciei şi 

stagiaturii, oferind astfel tinerilor şansa unui start în viaţa profesională mult mai facil.  

Cu acest prilej aniversar vreau să mulţumesc membrilor Consiliului de Administraţie al ANOFM, tuturor 

partenerilor și colaboratorilor, clienţilor noştri şi nu în ultimul rând, colegilor, pentru sprijinul şi încrederea 

acordate. Implicarea și activitatea tuturor stau la baza acestei instituții, constituind, și în viitor, garanția 

esențială a capacității de a îndeplini obiectivele fundamentale ale activităţii sale. Totodată, doresc să remarc 

intersul reprezentanţilor mass-media și al societății civile pentru activitatea noastră și pentru informarea 

corectă a opiniei publice. Atât eu, cât și colegii mei ne dorim să fiți alături de noi în continuare pentru a 

putea face față tuturor provocărilor.  
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Stadiul realizării Programului naţional de ocupare a forţei de muncă în luna 

Noiembrie 2017 

 
Prin Programul Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anul 2017, ANOFM a estimat încadrarea a 

323.520 de persoane, la nivel naţional, ca urmare a implementării măsurilor active prevăzute de legislaţia în 

domeniu. De la începutul anului şi până la 30 noiembrie 2017 au fost încadrate 284.914 persoane, ceea ce 

reprezintă 88,07% din ceea ce s-a programat pentru anul în curs. 

Din totalul persoanelor ocupate în perioada ianuarie – noiembrie, 49.522 sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani, 

65.588 se încadrează în grupa 25-35 de ani, 73.053 au între 35 şi 45 de ani, iar 96.751 au peste 45 de ani. 

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 – noiembrie 2017 au fost incluse în măsuri active 619.412 de persoane; 420.411 au 

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

la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, 343.251 au beneficiat de informare și consiliere, 625 

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

 

Măsura activă 

Programat 

pentru 

2017 

Realizat în 

primele 11 

luni 

% în 

primele 

11 luni 

Medierea muncii  280.577 259.696  92,56  

Formare profesională 10.575 11.145  105,39  

Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea indemnizaţiei de 

şomaj 13.915 

 
14.761  

 
106,08  

Prima de activare pentru șomerii neindemnizați 14.280 24.467  171,34  

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani  15.125 21.297  140,81  

Acordarea de subvenții angajatorilor care încadrează șomeri unici susținători  ai familiilor 

monoparentale 615 

 
233  

 
37,89  

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă tineri NEET  3.750 1.256  33,49  

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri neindemnizaţi 1.550 70  4,52  

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane care mai au 5 ani 

până la pensie 315 

 
480  

 
152.38  

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă 3.135 1.574  50,21  

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ 6.380 4.543  71,21  

Acordarea de prime de încadrare absolvenţilor de învăţământ 3.180 2.229  70,09  

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap  225 153  68  

Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru 

iniţierea unei afaceri 170 

 
50  

 
29,41  

*Textul integral al documentului poate fi vizualizat pe site-ul ANOFM, www.anofm.ro , la secţiunea Piaţa Muncii 
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Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională  

în luna Noiembrie 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 perioada ianuarie – noiembrie 2017, au beneficiat de formare profesională 24.481 de persoane, după cum 

urmează:  

 22.203 şomeri; 

   1.625 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate; 

     244 persoane care beneficiază de servicii gratuite, alții decât șomerii; 

     331 persoane cuprinse în programe de ucenicie. 

       78 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competențelor.      

Dintre cele 1.286 cursuri gratuite începute în perioada de referinţă, 1.282 au ca sursă de finanțare bugetul 

asigurărilor pentru şomaj. 

Cel mai ridicat interes pentru astfel de programe de formare, s-a înregistrat în rândul persoanelor peste 45 de 

ani (31,88%), urmate de cele din grupa de vârstă 35 – 45 de ani (25,29%), de tinerii sub 25 de ani (24,90%), 

apoi de cele între 25 şi 35 de ani (17,93%). 

În funcţie de nivelul de studii, cei mai mulţi cursanţi, 48,80% au studii medii, 38,17% studii primare şi 13,03% 

studii superioare. 

 

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

meserii/ocupaţii: 

- lucrător comercial – 2.602 şomeri; 

- inspector (referent) resurse umane – 1.899 

şomeri; 

- agent de securitate – 1.563 şomeri; 

- operator introducere, validare şi prelucrare date – 

1.486 şomeri; 

- bucătar – 1.220 şomeri; 

- frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist – 938 

şomeri; 

- lucrător în cultura plantelor – 876 şomeri; 

- ospătar(chelner) vânzător în unităţi de 

  alimentaţie – 670 şomeri; 

 
*Textul integral al documentului poate fi vizualizat pe site-ul 

ANOFM, www.anofm.ro , la secţiunea Formare profesională 

 

- comunicare în limba engleză – 661 şomeri;  

- contabil – 633 şomeri; 

- instalator instalaţii tehnico-sanitare şi 

de gaze – 561 şomeri; 

- îngrijitor bătrâni la domiciliu – 520 şomeri; 

- coafor – 464 şomeri; 

- manichiurist-pedichiurist – 436 şomeri; 

- lucrător în în structuri pentru construcții – 390 

  șomeri. 
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Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna Noiembrie 2017 

 

La sfârşitul lunii noiembrie 2017, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,00%, mai mică 0,04 pp 

decât cea din luna anterioară și mai mică cu 0,75 pp decât cea din luna noiembrie a anului 2016. 

Numărul total de şomeri la finele lunii noiembrie, de 349.730 persoane, a scăzut cu 3.562 de persoane faţă de 

cel de la finele lunii anterioare. 

Din totalul şomerilor înregistraţi, 

65.935 au fost şomeri indemnizaţi şi 

283.795 neindemnizaţi. Numărul 

şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 146 

persoane, iar numărul şomerilor 

neindemnizaţi a scăzut cu 3.416 

persoane faţă de luna precedentă. 

Referitor la şomajul înregistrat pe 

sexe, în luna noiembrie 2017, 

comparativ cu luna precedentă, rata 

şomajului masculin a scăzut de la 

4,23% în luna octombrie la 4,18%, iar 

rata şomajului feminin a scăzut de la 

3,82% la 3,79%. 

 

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

 

 

 

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, 

şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial 

şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor 

înregistraţi în evidenţele ANOFM (78,68%), în timp ce şomerii 

cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezentau 16,40%, 

iar cei cu studii universitare 4,92% . 

Rata şomajului a scăzut în 24 de judeţe, cele mai mari scăderi 

înregistrându-se în: Galați cu 0,56 pp, Giurgiu cu 0,45 pp, 

Vaslui cu 0,34 pp, Sălaj cu 0,30 pp, Botoșani cu 0,28 pp, 

Maramureș cu 0,26 pp şi Hunedoara cu 0,21 pp. 

În municipiul Bucureşti rata şomajului a scăzut cu 0,01pp faţă 

de luna anterioară. 

Rata şomajului a crescut în 16 judeţe, creşterile înregistrându-se în judeţele: Ialomița cu 0,31 pp, Bacău cu 

0,30 pp, Dolj cu 0,15 pp, Arad cu 0,14 pp și Constanța cu 0,13pp. 

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului înregistrat la 30 noiembrie 2017 pot fi vizualizate pe site-ul 

www.anofm.ro  la secţiunea Statistici 

 

Grupa de vârstă 
Stoc în luna de 

raportare 

Total general 349.730 

< 25 ani 43.250 

intre 25 si 29 ani 25.470 

intre 30 si 39 ani 69.298 

intre 40 si 49 ani 100.065 

intre 50 si 55 ani 50.511 

peste 55 ani 61.136 

 

ian. feb. martie aprilie mai iunie iulie august sept. oct. nov. dec.

2009 444.907 477.860 513.621 517.741 526.803 548.930 572.562 601.673 625.140 653.939 683.123 709.383

2010 740.982 762.375 765.285 738.187 701.854 680.782 679.495 675.790 670.247 645.453 633.476 626.960

2011 614.976 600.308 539.666 493.438 453.067 435.961 435.152 437.811 439.928 444.000 454.978 461.013

2012 473.569 473.866 454.541 425.841 409.938 404.114 429.043 441.220 442.196 456.148 476.321 493.775

2013 513.349 510.409 492.427 467.089 443.985 438.110 466.932 443.610 428.866 489.260 507.607 512.333

2014 529.132 528.041 503.702 464.814 444.693 441.601 460.990 463.865 461.822 463.629 468.849 478.338

2015 493.415 498.531 485.878 463.247 445.494 446.703 451.168 444.356 435.616 434568 434.739 436.242

2016 430.027 427.465 419.475 411.398 410.509 411.366 420.093 421.273 418.228 417.875 416.673 418.237

2017 421.236 413.732 398.951 380.813 367.161 364.645 366.576 366.497 362.060 353.292 349.730
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A 8-a reuniune a Consiliului de Administraţie al 

Reţelei Serviciilor Publice de Ocupare din Uniunea 

Europeană 
  

Tallinn, 7 – 8 decembrie 2017 
 
Delegația ANOFM, condusă de președintele Cristiana Barbu, reprezintă 

Serviciul Public de Ocupare (SPO) din România la cea de-a opta 

reuniune a Consiliului de Administraţie al Reţelei SPO din UE.  

Evenimentul, ce se desfăşoară sub egida preşedinţiei estone a 

Consiliului UE, creează cadrul abordării unor teme complexe precum: 

digitalizarea, rolul şi impactul acesteia, oportunităţi şi provocări ale 

digitalizării SPO, Regulamentul EURES, cooperarea SPO cu sectorul 

educaţiei, evaluarea aptitudinilor în contextul situaţiei refugiaţilor, 

activitatea Comitetului de Ocupare (EMCO), tendinţele pieţei muncii 

europene şi Pilonul European al Drepturilor Sociale, piaţa muncii din 

Estonia şi rolul SPO eston, parteneriate între SPO.  

Totodată, se va discuta programul de activitate al Reţelei SPO, 

învăţarea comparativă – stadiul actual, se va adopta Raportul pentru 

anul 2017 şi Programul de activitate pentru anul 2018 şi va fi votat 

prim-vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al Reţelei SPO din 

UE, cu un mandat de 2 ani.  

Vor avea loc şi două ateliere pe tema “Rolul SPO în prevenirea 

şomajului şi asigurarea ocupării sustenabile” şi, la finalul programului, 

va fi organizată o vizită de lucru la un birou local de ocupare al SPO 

Estonia.  

Delegaţia română va participa activ la discuţiile din sesiunile plenare şi 

la atelierele de lucru,  va prezenta, după caz, experienţa ANOFM în 

domeniile supuse dezbaterii, va exprima votul pentru alegerea prim-

vicepreşedintelui Consiliului de administraţie, precum şi acordul 

privind Programul de activitate al Reţelei SPO din UE pentru anul 2018. 

De asemenea, va participa la vizita 

de lucru organizată la unul dintre 

birourile locale de ocupare ale SPO 

din Estonia.  

Reţeaua SPO din UE a fost 

înfiinţată ca urmare a Deciziei nr. 

573/2014/EU a Parlamentului 

European, în scopul consolidării 

cooperării dintre statele membre 

în domeniul ocupării forţei de muncă.  



 
 

 
ANOFM încurajează cetățenii români din Franța să se reîntoarcă în țară 

 
Paris, 12 – 13 decembrie 2017 

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a participat la o acţiune de informare a comunităţii de 

cetăţeni români din Franţa, cu privire la măsurile pe care le  implementează, pentru a încuraja reîntoarcerea 

acestora în ţară. Evenimentul a fost organizat, în 12-13 decembrie la Paris, în colaborare cu Ambasada 

României în Republica Franceză și cu Pole – Emploi (Serviciul Public de Ocupare Franța). 

În vederea unei informări corespunzătoare 

asupra instrumentelor puse la dispoziţie de 

furnizorii de servicii de ocupare din România şi 

Franța, delegația ANOFM a prezentat măsurile 

derulate de Serviciul Public de Ocupare din 

țara noastră. Astfel,  românii din diaspora au 

fost informați cu privire la sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi măsurile pentru stimularea 

ocupării implementate de Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România, 

precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor 

aflate în căutarea unui loc de muncă, serviciile 

de asistenţă şi consiliere oferite de ANOFM 

pentru demararea unei afaceri, primele de 

mobilitate, sistemul asigurărilor pentru şomaj (principii generale, eligibilitate, depunerea documentaţiei, 

calculul indemnizaţiei, exportul prestaţiilor de 

şomaj, coordonatele organismelor competente) 

şi activitatea specifică EURES. 

Organizarea acestei acțiuni a fost stabilită în 

septembrie 2017, la Paris, în cadrul unei 

întrevederi dintre E.S. domnul Luca Niculescu, 

ambasadorul României în Republica Franceză și 

doamna Cristiana Barbu, președintele ANOFM. 

Această întrevedere a fost prilejuită de 

participarea delegației ANOFM la conferința 

internațională “Interacțiuni între Serviciile 

Publice de Ocupare și utilizatori”, organizată 

de Asociația Mondială a Serviciilor Publice de 

Ocupare (AMSPO), în colaborare cu “Pole 

Emploi”, Serviciul Public de Ocupare din 

Franța. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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