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 Stadiul realizării Programului naţional de ocupare a forţei de muncă în 

primele cinci luni ale anului 2016 

 
Prin Programul naţional de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2016 ANOFM a estimat încadrarea a 360.000 

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

Proiectarea Programului 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 Naţională de Ocupare 2015 – 2020. De asemenea, la elaborarea acestuia s-a ţinut cont de 

propunerile agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi Agenţiei Municipale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Bucureşti, propuneri fundamentate pe baza analizei situaţiei economico-sociale înregistrate 

la nivel teritorial.  

În perioada ianuarie - mai 2016 au fost încadrate 125.960 de persoane. Măsurile de mediere a muncii, 

informare şi consiliere profesională, ca măsuri de bază ale Serviciului Public de Ocupare, au o pondere 

însemnată în totalul măsurilor care au condus la ocupare.  

 

Măsura activă 

Persoane ocupate 

Programat 

pentru 2016 

Realizat în 

primele 5 luni 

% în primele 5 

luni 

Medierea muncii  307.670 112.451 36,55 

Informare şi consiliere profesională 42.645 16.910 39,65 

Formare profesională 11.180 4.980 44,54 

Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea 

indemnizaţiei de şomaj 

14.350 7.266 50,63 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă de 

peste 45 de ani  

14.415 7.737 53,67 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor părinţi, 

unici susţinători ai familiilor monoparentale  

465 82 17,63 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor care mai au 

5 ani până la pensie  

330 122 36,97 

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă 1.885 435 23,08 

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de 

învăţământ 

6.540 2.154 32,94 

Acordarea de prime de încadrare a absolvenţilor de învăţământ 3.485 984 28,24 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu 

handicap 

200 64 32,00 

Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi 

independente sau pentru iniţierea unei afaceri 

190 11 5,79 

Acordarea de subvenţii la angajatorii de inserţie, pe baza contractelor de 

solidaritate, conform Legii nr. 76/2002 

680 126 18,53 

Alte măsuri active 1.335 2.525 168,69 

 

*Textul integral al documentului poate fi vizualizat pe site-ul ANOFM, www.anofm.ro , la secţiunea Piaţa Muncii. 
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Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna mai 2016 

 

La sfârşitul lunii mai 2016, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,61%, cu 0,01 pp mai mică 

faţă de cea din luna aprilie 2016 şi cu 0,39 pp mai mică faţă de cea din luna mai a anului 2015.  

 

Numărul total al şomerilor 

înregistraţi în evidenţele 

Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, 

în luna mai 2016, era de 

410.509 persoane, mai mic 

cu 889 de persoane faţă de 

luna anterioară.  

 

Din totalul şomerilor 

înregistraţi, 73.589 au fost 

şomeri indemnizaţi şi 

336.920 neindemnizaţi. 

Numărul şomerilor 

indemnizaţi a scăzut cu 

4.490 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 3.601 persoane faţă de luna aprilie. 

Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna mai 2016, atât rata şomajului masculin, cât şi rata 

şomajului feminin au scăzut la 5,07 %, respectiv la 4,08 %. 

 

În funcţie de vârstă, cel mai mare număr de şomeri a continuat să fie înregistrat de grupa 40 – 49 de ani, 

122.803 persoane, urmată de 30 – 39 de ani (88.402), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de 

ani (31.857).  

 

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 (84,10%). Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal 

reprezintă 11,89% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,01%. 

 

Rata şomajului a scăzut în 18 judeţe şi în municipiul Bucureşti, cele mai mari scăderi regăsindu-se în: 

Vâlcea (cu 0,37 pp), Covasna (cu 0,32 pp), Mehedinţi (cu 0,25 pp), Constanţa (cu 0,22 pp), Olt (cu 0,17 

pp), Brăila (cu 0,13 pp) şi Gorj (cu 0,13 pp).  

 

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: Vaslui (10,88%), Teleorman 

(10,62%), Mehedinţi (10,29%), Buzău (9,27%), Dolj (9,24%), Galaţi (8,55%), Ialomiţa (7,42%), Olt (7,24%), 

Bacău (6,67%) şi Brăila (6,64%).  

 

Judeţul Ilfov a înregistrat, şi în luna mai 2016, cel mai mic nivel al ratei şomajului, respectiv 1,09%. 

 
Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 mai 2016 pot fi vizualizate pe site-ul  www.anofm.ro  

la secţiunea Statistici 

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
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Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională  

în primele cinci luni ale anului 2016 

 
Prin Planul naţional de formare profesională pentru anul 2016, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă şi-a propus cuprinderea în programe de formare profesională a unui număr de 44.626 persoane.  

 

În primele cinci luni au beneficIat de formare profesională/evaluare a competenţelor/ucenicie, 9.816 

persoane, după cum urmează:  

 8.658 şomeri; 

 895 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate; 

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

 8 persoane care beneficiază de servicii gratuite de evaluare a competenţelor; 

 72 persoane cuprinse în programe de ucenicie.   

 

8.762 de persoane au participat la programele organizate prin reţeaua de centre aflate în subordinea 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, iar 982 la cele organizate prin intermediul 

furnizorilor autorizaţi de formare profesională cu care agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă 

au încheiat contracte.   

 

În perioada ianuarie – mai 2016 au început 494 programe de formare profesională gratuite, finanţate din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj.  

 

Analizând, în funcţie de nivelul de studii, participarea la cursuri a celor 8.658 de persoane din rândul 

şomerilor, ponderea cea mai mare au înregistrat-o persoanele cu studii medii (45,01%), urmate de cele cu 

studii primare (36,66%), la polul opus aflându-se persoanele cu studii superioare (18,33%). 

 

Cursurile se organizează ţinând cont, pe se o parte de cererea pieţei muncii şi, pe de altă parte de opţiunile şi 

aptitudinile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.  

 

Ca urmare, cele mai multe programe de formare profesională gratuite pentru şomeri au fost organizate în 

următoarele meserii/ocupaţii: 

 inspector /referent resurse umane – 828 şomeri; 

 operator introducere validare şi prelucrare date – 679 şomeri; 

 lucrător în comerţ – 646 şomeri; 

 bucătar – 519 şomeri; 

 agent de securitate – 497 şomeri; 

 contabil – 411 şomeri; 

 competenţe în limba engleză – 305 şomeri; 

 frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist – 305 şomeri; 

 instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze – 284 şomeri; 

 manichiurist – pedichiurist – 216 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 iulie 2016, 

la nivel naţional 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a programat, pentru luna iulie 2016, 170 programe de 

formare profesională pentru 3.204 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.  

 

 

În judeţele Bihor, Braşov, 

Botoşani, Vaslui şi Iaşi sunt 

prognozate cursurile cu cel mai 

mare număr de participanţi în 

luna iulie 2016.  

 

Cele mai solicitate calificări 

pentru care sunt organizate 

programe de formare 

profesională în perioada 

menţionată sunt: 

 

 lucrător în comerţ – 354 persoane; 

 ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – 307 persoane; 

 comunicare în limba engleză – 154 persoane; 

 inspector (referent) resurse umane – 133 persoane; 

 bucătar – 118 persoane; 

 agent de securitate – 115 persoane; 

 contabil – 93 persoane;  

 coafor – 90 persoane;  

 operator introducere, validare şi prelucrare date – 90 persoane;  

 operator calculator electronic şi reţele – 85 persoane.  

 

 



 

 

 

Consultarea publică deschisă privind evaluarea Fondului european de ajustare la 

globalizare, la jumătatea perioadei de implementare 

 

Comisia Europeană a lansat consultarea publică deschisă privind evaluarea la 

jumătatea perioadei de implementare a Fondului european de ajustare la 

globalizare (FEG)  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17045339-75a7-d898-9c7b-1aaf7cf27875  

 

Scopul acestei consultări este de a garanta că atât publicul larg, beneficiarii FEG, cât și organizațiile implicate 

în planificarea și punerea în aplicare a FEG, participă la proiectarea și evaluarea proporției în care finanțarea 

a fost utilă. Criteriile avute în vedere în acest sens sunt: eficacitate, durabilitate, eficienţă, coerenţă, 

relevanţă, valoarea adăugată la nivelul UE.  

  

Eficacitate: Activităţile cofinanţate din FEG şi-au atins obiectivul, respectiv au asigurat accesul rapid la un loc 

de muncă, sprijinirea tinerilor NEET în vederea reluării studiilor, ocuparea acestora sau includerea într-un 

program de formare ? În ce măsură ? 

 

Durabilitate: Au reușit persoanele care și-au găsit un loc de muncă (sau au fost incluse la un program 

educațional) în urma participării la acțiuni sprijinite prin FEG să păstreze acest loc de muncă (sau să-și 

termine studiile) la 6 sau 12 luni de la sfârșitul susţinerii primite? 

 

Eficiență: Este justificat costul sprijinului acordat, comparativ cu rezultatul obținut? 

 

Coerență: În ce măsură finanțarea FEG ajută alte activități, finanţate din resurse naţionale sau alte fonduri 

europene, care au ca scop sprijinirea lucrătorilor concediați (sau al tinerilor NEET) ? 

 

Relevanță: Criteriile de utilizare a FEG sunt în continuare relevante ? Este adecvată utilizarea FEG pentru a 

sprijini tinerii care nu urmează un program educațional și nu au un loc de muncă (și dacă să continue să facă 

acest lucru) ? 

 

Valoarea adăugată la nivelul UE: În ce măsură FEG a contribuit la sprijinirea unui număr mai mare de 

lucrători concediaţi decât ar fi fost posibil prin alte fonduri ?  În ce măsură FEG a contribuit la sprijinirea unor 

grupuri care în alte condiţii nu ar fi beneficiat de suport ? În ce măsură sunt aplicate bunele practici desprinse 

din implementarea măsurilor finanţate din FEG ? Modul în care sunt folosite fondurile europene sau naționale 

și tipurile de activități sprijinite s-au schimbat ca urmare a utilizării FEG? 

 

FEG a fost creat în 2006 şi, începând cu anul 2007, a contribuit cu peste 560 de milioane de euro la susţinerea 

a peste 140 de cazuri de restructurare în statele membre, sprijinind peste 130.000 de lucrători care și-au 

pierdut locul de muncă. În perioada 2014-2020, proiectele cofinanțate prin acest instrument se pot adresa și 

lucrătorilor independenți, angajaților temporari și celor cu contract pe perioadă determinată. Mai mult, până 

la sfârșitul anului 2017, în regiunile cu o rată mare a șomajului în rândul tinerilor, proiectele FEG îi pot sprijini 

în egală măsură pe tinerii care nu lucrează și nu urmează cursuri. FEG nu poate fi folosit pentru a salva 

companii aflate în dificultate sau pentru a finanța costuri de modernizare sau de restructurare a 

întreprinderilor. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17045339-75a7-d898-9c7b-1aaf7cf27875


 

 

 

Activitatea de comunicare cu mass-media în luna iunie 2016 

 

Comunicarea cu mass-media este esenţială pentru creşterea vizibilităţii serviciilor pe care Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă le oferă prin intermediul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de 

muncă. O prezenţă activă în mass-media poate contribui la creşterea gradului de informare a clienţilor / 

potenţialilor clienţi, fie că sunt persoane fizice sau angajatori.  

 

Şi în luna iunie au fost realizate demersuri în acest sens, concretizate în 139 de apariţii în mass-media, cele 

mai multe referindu-se la locurile de muncă oferite la nivel naţional, dar şi cele disponibile prin reţeaua 

EURES, cursurile de formare profesională preconizate, situaţia şomerilor pe piaţa muncii, informaţii utile 

pentru şi despre absolvenţi, facilităţi acordate angajatorilor etc. 

 

Prezenţa în mass-media a fost şi rezultatul celor 21 de solicitări adresate instituţiei de reprezentanţii presei 

scrise sau radio-TV, a celor 4 interviuri acordate de reprezentanţii ANOFM la posturile radio, a celor 41 

comunicate de presă postate pe site-ul www.anofm.ro şi transmise colaboratorilor din mass-media. 

 

Ca subiecte de interes menţionăm: evoluţia locurilor de muncă vacante, atât la nivel naţional, cât şi prin 

reşeaua EURES, accesul la un loc de muncă prin intermediul ANOFM, cursurile de formare profesională, rata 

şomajului şi numărul şomerilor înregistraţi. 

 

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

informaţii utile, în special locurile de muncă vacante disponibile prin reţeaua EURES, bursele locurilor de 

muncă, instrumente utile în căutarea unui loc de muncă, precum şi alte evenimente de interes din domeniu, 

desfăşurate la nivel judeţean sau internaţional.  

 

În luna iunie, pe pagina de Facebook  a ANOFM au fost postate 45 de articole; cel mai mare impact l-a avut cel 

referitor la cursurile de formare profesională ce se organizează în luna iulie, respectiv 3.783 de vizualizări, cu 

392 mai mult faţă de articolul cu cele mai multe vizualizări în luna mai 2016.   

Şi alte materiale au prezentat interes: materialul privind stimulentul financiar acordat angajatorilor care 

încadrează elevi şi studenţi pe perioada vacantelor, 3.350 vizualizări, locurile de muncă vacante în SEE prin 

reţeaua EURES, postat în data de 22 iunie, 3.041 vizualizări, cel referitor la Ghidul solicitantului – condiţii 

specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei prioritare 2, 2.531 vizualizări, materialul „Valorifică pentru 

viitor ORICE perioadă lucrată ORIUNDE în SEE!”, 1.610 vizualizări.  

 

La sfârşitul lunii iunie, pagina de Facebook a ANOFM avea 2.331 de aprecieri.  
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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 : 

 

 

 

 

 

 

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 iunie, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au elaborat 225 comunicate de presă, pe 

aceleaşi teme din domeniul de activitate: locurile de muncă vacante din judeţ şi prin reţeaua EURES, cursurile 

de formare profesională preconizate a se organiza, situaţia şomajului în judeţ, bursele locurilor de muncă, 

facilităţi acordate angajatorilor etc.  

 

De asemenea, au organizat 10 conferinţe de presă, conducerea şi purtătorii de cuvânt au acordat 441 de 

interviuri / participări la emisiuni. Dintre cele 337 de solicitări din partea jurnaliştilor, cele mai multe au fost 

primite de AJOFM Iaşi (92), AJOFM Gorj (40), AJOFM Botoşani (24), AJOFM Olt (23), AJOFM Suceava (21).  

 

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

ocuparea forţei de muncă în luna iunie 2016.   

 

Difuzarea informaţiei s-a realizat şi prin intermediul reţelelor de socializare, sens în care structurile 

teritoriale care dispun în prezent de pagină de Facebook, au continuat popularea acesteia cu articole utile.  

 

 

 

 

 

 
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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