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Realizările Programului de ocupare a forţei de muncă în anul 2017 

 

Anual, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă întocmeşte Programul naţional pentru ocuparea 

forţei de muncă, pornind de la propunerile structurilor aflate în subordinea sa, propuneri fundamentate pe 

baza analizei situaţiei economico-sociale înregistrate la nivel teritorial.  

Pentru anul 2017, proiectarea programului național de ocupare a avut la bază obiectivele Programului de 

Guvernare, precum şi obiectivele strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare în perspectiva 

Europa 2020, transpuse în Strategia Natională de ocupare 2015 -2020.  

Până la finalul anului, urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, prin 

intermediul ANOFM au fost angajate 300.474 de persoane. Medierea muncii, informarea şi consilierea 

profesională, ca măsuri de bază ale serviciului public de ocupare, având o contribuţie semnificativă la 

atingerea acestui rezultat. 

Din totalul persoanelor ocupate în perioada ianuarie – decembrie 2017, 52.313 sunt tineri cu vârsta sub 25 

de ani, 69.174 se încadrează în grupa 25-35 de ani, 76.952 au între 35 şi 45 de ani, iar 102.035 au peste 45 

de ani. 

 

Măsura activă 

Programat 

pentru 

2017 

Realizat în 

2017 
% în 

2017 

Medierea muncii 280.577 272.917 97,27 

Formare profesională 10.575 11.873 112,27 

Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea 

indemnizaţiei de şomaj 
13.915 15.861 113,98 

Prima de activare pentru șomerii neindemnizați 14.280 27.129 189,98 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă de 

peste 45 de ani 
15.125 22.176 146,62 

Acordarea de subvenții angajatorilor care încadrează șomeri unici susținători  ai 

familiilor monoparentale 
615 238 38,70 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă tineri NEET 3.750 1.318 35,15 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri 

neindemnizaţi 
1.550 76 4,90 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane care mai 

au 5 ani până la pensie 
315 496 157,46 

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă 3.135 1.879 59,94 

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de 

învăţământ 
6.380 4.780 74,92 

Acordarea de prime de încadrare absolvenţilor de învăţământ 3.180 2.571 80,85 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu 

handicap 
225 156 69,33 

Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente 

sau pentru iniţierea unei afaceri 
170 53 31,18 
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Pe grupuri ţintă, Programul de 

ocupare a forţei de muncă 

pentru anul 2017 a prevăzut 

încadrarea în muncă a: 7.115 

şomeri de lungă durată, 4.415 

persoane de etnie romă, 334 

persoane cu handicap, 185 de 

tineri care au părăsit sistemul de 

protecţie a copilului, 20 persoane 

eliberate din detenţie, 10 

cetăţeni străini. 

Dintre cele 300.474 de persoane 

încadrate în anul 2017, 10.575 

aparţin grupurilor ţintă 

enumerate mai sus.  

 

 

Realizarea Planului naţional de formare profesională în anul 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. 

La finalul anului 2017, ca urmare a centralizării informațiilor comunicate de instituțiile din subordinea 

ANOFM, a rezultat cuprinderea la cursuri a 26.063 de persoane , dintre care:  

 23.598 şomeri; 

 1.712 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate (1.474 persoane care au urmat 

cursurile prin CRFPA şi 238 persoane care au urmat cursurile prin centre proprii); 

 431 persoane cuprinse în programe de ucenicie; 

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

 78 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competenţelor. 

De asemenea, în perioada ianuarie – decembrie 2017 au început 1.369 programe de formare profesională 

gratuite, 67,86% dintre acestea fiind programe de calificare sau recalificare şi 32,14% programe de iniţiere, 

perfecţionare şi specializare. 1.365 dintre aceste cursuri au ca sursă de finanţare bugetul asigurărilor 

pentru şomaj, iar 4 din alte fonduri decât cel al asigurarilor pentru somaj. 
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Analizând participarea celor 23.598 de şomeri la programele de formare profesională, organizate 

în perioada ianuarie – decembrie 2017, se observă că o participare mai mare la programele de formare 

profesională se înregistrează în rândul șomerilor cu studii medii (49,16%), urmate de cei cu studii primare 

(38,04%), la polul opus aflându-se persoanele cu studii superioare (12,80%). Explicaţia acestei repartiţii 

fiind faptul că ANOFM organizează programe de formare pentru calificări de nivel 2, 3 sau 4, programe la 

care participă în general persoane cu studii gimnaziale şi/sau medii. Pe de altă parte, nivelul ocupabilității 

persoanelor cu studii superioare este mai ridicat și reușesc să ocupe un loc de muncă mult mai ușor. 

Structura şomerilor participanţi la cursuri, pe categorii de vârstă, se prezintă astfel: 

 

 25,20%  persoane cu vârsta sub 25 de ani – 5.945 

persoane; 

 17,93%  persoane cu vârsta cuprinsă între 25-35 de 

ani – 4.232 persoane;  

 25,33% persoane cu vârsta cuprinsă între 35-45 de 

ani – 5.978 persoane; 

 31,54%  persoane cu vârsta peste 45 de ani – 7.443 

persoane.  

Se poate spune că distribuţia pe categorii de vârstă a şomerilor cuprinşi în programe de formare 

profesională este relativ echilibrată 

În urma monitorizării persoanelor care s-au angajat într-o perioadă de cel mult 12 luni de la absolvirea 

cursului, a reieșit faptul că până la 31 decembrie 2017 şi-au identificat un loc de muncă 11.961 de 

persoane. 

ANOFM acordă o atenţie deosebită persoanelor aparţinând unor grupuri dezavantajate pe piaţa muncii 

care, similar anilor anteriori, şi în anul 2017 au beneficiat de programe de formare profesională:  

 10.894 şomeri din mediul rural; 

 1.631 şomeri de lungă durată;  

 438 persoane şomere de etnie romă;  

 173 persoane aflate în detenţie; 

 57 persoane eliberate din detenție; 

 48 persoane şomere cu dizabilităţi; 

 7 șomeri postinstituționalizați.  

În anul 2017, cele mai multe cursuri ce s-au adresat şomerilor au vizat meserii precum: lucrător în comerţ; 

inspector (referent) resurse umane; agent de securitate; operator introducere validare şi prelucrare date; 

bucătar; frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist; lucrător în cultura plantelor, ospătar (chelner) vânzător 

în unități de alimentație; comunicare în limba engleză; contabil; instalator instalații tehnico sanitare și de 

gaze; îngrijitor bătrâni la domiciliu; coafor; manichiurist-pedichiurist; lucrător în structuri pentru 

construcții. 

Textul integral al celor 2 documente (Programul naţional pentru ocuparea forţei de muncă şi Planul naţional de 

formare profesională) poate fi vizualizat pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

www.anofm.ro , la secţiunile Piaţa Muncii şi Formare Profesională. 

 

Distribuția pe vârste a participanților 
la cursurile de formare profesională

sub 25 de ani

între 25 ș i  35 de 

ani

între 35 ș i  45 de 

ani

http://www.anofm.ro/
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Cursuri de formare profesională 

preconizate în luna februarie 2018, la nivel naţional 
 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza, în luna februarie 2018, 111 de programe 

de formare profesională pentru 2.086 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare 

profesională gratuite. Cursurile vor fi organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi 

de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.  

Acestea se adresează unui număr ridicat de persoane şi vizează meserii precum: 

 bucătar (146); 

 lucrător în comerț (146); 

 inspector resurse umane (143 persoane); 

 ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică (121); 

 comunicare în limba engleză (118); 

 coafor (84); 

 contabil (81); 

 frizer, coafor, manichiură, pedichiură (78); 

 lucrător în structuri pentru construcţii (78); 

 operator introducere, validare şi prelucrare date (71). 

Cel mai mare număr de participanţi la astfel de cursuri se preconizează în judeţele Bihor (143 de 

persoane),  Suceava (126 persoane), Dâmbovița (126 persoane), Neamț (114), Harghita (100).  

 

 
 

 

Oferta integrală de cursuri poate fi vizualizată pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

www.anofm.ro , la secţiunea Formare Profesională. 

 

http://www.anofm.ro/
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Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 decembrie 2017 

 

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2017, la nivel naţional, a fost de 4,02%, mai mică cu 

0,75 pp faţă de cea din luna decembrie a anului 2016, fiind totodată cea mai mică rată a șomajului 

înregistrată în luna decembrie a ultimilor 25 de ani. 

351.105 de şomeri erau înregistraţi în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, 

dintre care 72.917 primeau 

indemnizaţie de şomaj.  

În perioada de raportare, 

rata şomajului masculin a 

crescut de la 4,18% în luna 

noiembrie, la 4,23%, iar rata 

șomajului feminin a scăzut 

de la 3,79% în luna 

noiembrie la 3,76%.  

Cei mai mulţi şomeri aveau 

între 40 – 49 de ani (101.778 

persoane), urmaţi de cei din 

grupa de vârstă 30 – 39 de 

ani (69.940), la polul opus 

aflându-se persoanele între 

25 – 29 de ani (24.873).  

Şomerii fără studii şi cei cu 

nivel de instruire primar, 

gimnazial şi profesional 

aveau ponderea cea mai 

mare în totalul şomerilor 

înregistraţi în evidenţele ANOFM (79,68%), în timp ce 

şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal 

reprezentau 15,63%, iar cei cu studii universitare 

4,70%.  

În luna decembrie 2017, 17 judeţe şi municipiul 

Bucureşti au înregistrat reduceri ale ratei şomajului, 

cele mai mari scăderi fiind în: Teleorman (cu 0,61 pp), 

Vâlcea (0,22 pp), Maramureș (cu 0,21 pp), Neamț (cu 

0,18 pp), Galați (cu 0,11 pp), Vrancea și Mehedinți (cu 

0,09 pp). 

Nivelurile cele mai ridicate au fost atinse în județele 

Vaslui (10,19%), Teleorman (10,02%), Mehedinți (9,39%), Dolj (8,80%), Buzău (8,59%), Galați (7,86%), Olt 

(7,40%), Ialomița (6,73%), Bacău (6,64%).  

Similar lunilor precedente, cea mai mică rată a şomajului, 0,64 %, a fost înregistrată în Ilfov. 

 

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 decembrie 2017 pot fi vizualizate pe 

site-ul  www.anofm.ro , la secţiunea Statistici 

http://www.anofm.ro/
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Activitatea de comunicare cu mass media în anul 2017 

 

Şi în anul 2017 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile din subordinea acesteia au 

continuat colaborarea cu mass-media centrală şi locală, unul dintre principalii lianţi între instituţie şi 

clienţii sau potenţialii săi clienţi.  

Evaluarea relaţiei cu presa în cursul anului 2017 a reliefat faptul că se acordă o importanţă semnificativă 

activităţii derulate de Serviciul Public de Ocupare din România. Mesajele emise de ANOFM şi de instituţiile 

din subordinea acesteia au fost preluate în mod constant, în timp util şi, de cele mai multe ori fără a suferi 

distorsionări.  

În anul precedent, ANOFM a elaborat şi transmis mijloacelor de comunicare în masă 330 de comunicate de 

presă, ale căror subiecte au vizat în principal: locurile de muncă vacante disponibile prin intermediul 

reţelei EURES, rata şomajului, prognoza cursurilor de formare profesională, bursele locurilor de muncă 

(Bursa Generală a Locurilor de Muncă, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi), drepturile absolvenţilor 

ca urmare a înregistrării în baza de date a agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă etc. 

ANOFM a fost reflectată în spaţiul media ca o instituţie care a transmis informaţii utile clienţilor săi, fapt 

concretizat în cele 2.530 apariţii în presa scrisă, precum şi la posturile de radio şi de televiziune centrale. 

În anul 2017 au fost acordate 61 interviuri pentru diferite posturi radio-TV (Digi 24, Radio România 

Actualităţi, Realitatea TV, București TV, TV H, Radio România Antena Satelor, PRO TV, Antena 1/3, Prima 

TV, B1 TV, TVR).   

De asemenea, în perioada analizată au fost înregistrate 472 de solicitări de informaţii (scrise şi telefonice), 

dintre care 29 solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public și 120 din partea reprezentanților presei scrise sau radio-TV.  

Ca subiecte de interes menţionăm: evoluţia locurilor de muncă vacante, cursurile de formare profesională, 

situația șomajului înregistrat și evoluția acestuia, informații despre programul „Prima Chirie”, prima 

de relocare, disponibilizările preconizate și efectuate, statistică privind absolvenții înregistrați în 

evidențele ANOFM, numărul cetățenilor români încadrați în muncă în străinătate, oferta locurilor de muncă 

prin intermediul EURES, accesul cetățenilor români pe piața muncii din U.E. etc.  

Site-ul www.anofm.ro şi pagina de Facebook https://www.facebook.com/fiiinformat sunt alte canale de 

comunicare utilizate intens de agenţie, conţinutul acestora fiind permanent actualizat cu informaţii utile 

publicului ţintă, instituţii colaboratoare şi reprezenţi mass media. La finalul anului 2017, pagina de 

Facebook înregistrase aproximativ 4.000 de aprecieri.  

Paginile de Facebook și Twitter ale 

ANOFM sunt actualizate cu 

informaţii ce privesc atât 

activitatea ANOFM, cât şi a 

agenţiilor judeţene pentru 

ocuparea forţei de muncă: burse 

ale locurilor de muncă, locuri de 

muncă vacante prin intermediul EURES, proiecte de lege aflate în dezbatere publică pe site-ul MMJS sau 

alte ministere, modificări legislative, facilități pentru persoanele care caută locuri de muncă, precum și 

evenimentele pe care ANOFM le organizează sau la care are rolul de participant. 

 

http://www.anofm.ro/
https://www.facebook.com/fiiinformat
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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 : 

 

 
 

În demersul de informare a opiniei publice, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au 

elaborat, în anul 2017, 2.412 comunicate de presă ale căror teme au fost preponderent cele privind oferta 

de locuri de muncă vacante din judeţ şi din reţeaua EURES, burse ale locurilor de muncă la nivel local și 

național, cursurile de formare profesională preconizate. 

Conferinţele de presă reprezintă un alt instrument de comunicare utilizat în cursul anului 2017, la nivel 

naţional fiind organizate 262 astfel de evenimente. De asemenea, cele 5.093 de interviuri şi declaraţii 

acordate presei de către directorul adjunct şi purtătorul de cuvânt al instituţiei au contribuit la creşterea 

vizibilităţii instituţionale.  

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

pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2017.   

În contextul alinierii la tendinţele moderne de comunicare, similar anilor precedenţi, difuzarea informaţiei 

s-a realizat şi prin intermediul reţelelor de socializare, sens în care unele structuri teritoriale şi-au creat 

cont de Facebook, în timp altele şi-au dezvoltat contul deja creat şi au mărit frecvenţa postărilor. Această 

modalitate de popularizare a informaţiei va continua şi în anul 2018, având în vedere numărul ridicat de 

accesări înregistrat de articolele care au făcut subiectul postărilor din anul precedent. Numărul total al 

publicărilor/distribuirilor din acest an, fiind de 4.165 publicări/distribuiri. 

 

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  

 

Material realizat de Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie  

 

mailto:anofm@anofm.ro
mailto:mass.media@anofm.ro
http://www.anofm.ro/
http://www.facebook.com/fiiinformat

