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

aprilie 2017 

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

anului 2017 au fost încadrate 97.779 persoane. 

Dintre acestea, 34.005 au peste 45 de ani, 26.291 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 22.724 au între 25 și 

35 de ani, iar 14.759 sunt tineri sub 25 de ani. 

Asemenea lunilor precedente, cele mai multe persoane ocupate sunt de sex masculin, 57.290. 

În funcţie de rezidenţă, cei mai mulţi angajaţi în perioada de referinţă, 53.358, provin din mediul urban, iar 

44.421 din rural. 

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

studii liceale (30.393), profesionale (25.775), gimnaziale (21.889), 10.941 fiind cu studii universitare. 

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

(7.010), urmat de București (6.644), Suceava (5.649), Hunedoara (4.481) şi Neamţ (4.450). 

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 – aprilie 2017 au fost incluse în măsuri active 215.021 de persoane; 145.010 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, 118.174 au beneficiat de informare și consiliere, 108 

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

Măsura activă Realizat în luna 

aprilie 2017 

Medierea muncii 145.101 

Formare profesională 4.112 

Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj 6.390 

Prima de activare pentru șomerii neindemnizați 5.758 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani 6.092 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă tineri NEET’s 235 

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă 276 

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ 1.402 

Acordarea de prime de încadrare a absolvenţilor de învăţământ 744 

Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri 13 

*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 aprilie 2017 

 

La sfârşitul lunii aprilie 2017, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,34%, mai mică cu 0,21 

pp decât cea din luna anterioară şi mai mică cu 0,35 pp decât cea din luna aprilie a anului 2016. 

 

 

Numărul total de şomeri la finele 

lunii aprilie, de 380.813 persoane, a 

scăzut cu 18.138 persoane faţă de 

cel de la finele lunii anterioare. 

 

Din totalul şomerilor înregistraţi, 

74.253 au fost şomeri indemnizaţi şi 

306.560 neindemnizaţi. Numărul 

şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 

9.156 persoane, iar numărul 

şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 

8.982 persoane faţă de luna 

precedentă. 

 

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

şomajului masculin a scăzut de la 4,96 % în luna martie 2017 la 4,71 %, iar rata şomajului feminin a scăzut 

de la 4,06 % în luna martie la 3,90 %. 

 

Structura şomajului pe grupe de vârstă la finele lunii aprilie 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 (82,18%). 

 

Numărul de şomeri a crescut în 3 judeţe, cele mai 

mari creşteri înregistrându-se în judeţele: Galaţi cu 

227 şomeri înregistraţi, Gorj cu 63 şomeri înregistraţi 

şi Sibiu cu 45 şomeri înregistraţi. 

 

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost 

atinse în judeţele: Vaslui (10,76%), Teleorman 

(9,73%), Mehedinţi (9,34%), Galaţi (9,13%), Dolj (8,60%), Buzău (8,49%), Gorj (8,24 %), Olt (7,10%), urmate 

de judeţele Ialomiţa (6,61%) şi Dâmboviţa (6,20%). 

 

 
Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului înregistrat la 30 aprilie 2017 pot fi vizualizate pe site-ul  www.anofm.ro  

la secţiunea Statistici 

Grupa de vârstă Stoc în luna de raportare 

Total general 380.813 

< 25 ani 33.922 

intre 25 si 29 ani 29.846 

intre 30 si 39 ani 81.719 

intre 40 si 49 ani 115.204 

intre 50 si 55 ani 53.926 

peste 55 ani 66.196 
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rie
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e
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e
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ie

pondere 2009 60.70 57.63 55.32 51.74 49.42 47.12 46.16 46.60 45.30 42.78 41.34 38.61

pondere 2010 38.03 38.50 38.73 40.14 41.45 44.01 48.04 51.59 51.45 49.00 48.75 47.42

pondere 2011 47.42 52.38 57.06 59.34 61.87 63.57 65.24 65.71 65.04 63.05 62.46 60.41

pondere 2012 59.46 59.62 62.42 64.56 66.53 67.45 70.32 69.47 66.40 64.65 63.27 60.62

pondere 2013 59.35 60.25 62.83 65.27 66.88 68.22 70.76 64.77 61.99 64.58 63.24 61.03

pondere 2014 61.38 63.79 66.89 69.91 71.87 73.85 75.71 72.22 72.24 72.62 72.26 70.53

pondere 2015 71.57 73.89 76.77 78.98 80.38 81.46 81.38 77.65 77.86 77.29 76.72 75.12

pondere 2016 74.66 76.17 79.08 81.02 82.07 82.92 83.79 81.26 80.57 80.52 79.82 78.45

pondere 2017 77.65 78.09 79.09 80.50
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Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională  

în luna aprilie 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 aprilie 2017 au beneficiat de formare profesională 4.724 persoane, după cum urmează:  

 4.140 şomeri; 

 445 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate; 

 

Dintre cele 541 cursuri gratuite începute în perioada de referinţă, 240 au ca sursă de finanțare bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, iar unul, organizat de Fundaţia Rudolf Walter Timişoara în colaborare cu AJOFM 

Timiş, finanţat din fonduri externe. 

 

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

45 de ani (35,12%), urmați de cei din grupa de vârstă 35 – 45 de ani (29,69%), de cei cu vârsta cuprinsă între 

25 și 35 de ani (21,96%) și de tinerii sub 25 de ani (13,23%). 

 

În funcţie de nivelul de studii, cei mai mulţi cursanţi, 44,90%, au studii medii, 40,56% studii primare şi 14,54% 

studii superioare. 

 

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

meserii/ocupaţii: 

 

- lucrător în comerţ –392 şomeri; 

- operator introducere validare și prelucrare date – 

257 şomeri; 

- inspector(referent) resurse umane- 345 şomeri; 

- bucătar – 276 şomeri; 

- agent de securitate – 233 şomeri; 

- instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze – 

219 şomeri; 

- contabil – 208 şomeri; 

- coafor – 150 şomeri; 

- frizer – coafor – manichiurist - pedichiurist – 138 

şomeri; 

- lucrător în structuri pentru construcţii – 115 

şomeri; 

- manichiurist - pedichiurist – 113 şomeri; 

- îngrijitori bătrâni la domiciliu – 100 şomeri; 

- comunicare în limba engleză – 95 şomeri; 

- zidar pietrar tencuitor – 79 şomeri; 

- inspector în domeniul securităţii în muncă- 76 

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 iunie 2017, 

la nivel naţional 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a programat, pentru luna iunie 2017, 193 programe de 

formare profesională pentru 3.586 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 Dâmboviţa (224), Brașov (196), Bucureşti (176), Mureş 

(150), Vâlcea (150). 

 

 

 
 

 

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum:  

 

 lucrător în comerţ – 349 persoane; 

 agent de securitate – 241 persoane; 

  bucătar – 223 persoane; 

 ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație – 187 persoane; 

 operator introducere, validare şi prelucrare date – 165 persoane; 

 frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist – 162 persoane; 

 lucrător în cultura plantelor- 146 

 inspector (referent) resurse umane – 138 persoane; 

 instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 136 persoane. 

 Comunicare în limba engleză – 127 persoane; 

 

 

 

 
*Textul integral al documentului poate fi vizualizat pe site-ul ANOFM, www.anofm.ro , la secţiunea Formare profesională. 
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Celebrarea a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană 

Madrid, Spania, 1-2 iunie 2017 

 

 

În contextul celebrării celor 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, în perioada 1-2 iunie, 

preşedintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Cristiana Barbu, a participat la 

evenimentele organizate de Ambasada României la Madrid în colaborare cu Serviciul Public de Ocupare din 

Spania.  

Cu acest prilej, Ambasada României la Madrid a organizat întâlnirea bilaterală între şefii Serviciilor Publice de 

Ocupare din Spania şi România, precum și ateliere pe tema pieţei muncii dedicate cetăţenilor români. 

În cadrul întâlnirii bilaterale ce a avut loc în data de 1 iunie, preşedintele ANOFM a prezentat preocupările 

României privind reatragerea cetăţenilor români pe piaţa muncii la nivel naţional, având în vedere deficitul de 

forţă de muncă cu care ţara noastră se confruntă. 

La evenimentul din data de 2 iunie, în cadrul atelierelor de lucru, cele două Servicii Publice de Ocupare au 

susținut informări privind drepturile şi obligaţiile cetăţenilor români care doresc să rămână pe teritoriul 

Spaniei sau să se întoarcă în Romania. 

Principalele teme abordate de delegaţia română au vizat: 

- Noile prevedei legislative pentru facilitarea reîntoarcerii cetăţenilor români din Spania; 

- Solicitarea privind sprijinul din partea SEPE pentru a informa cetăţenii români din Spania despre aceste 

modificări legislative, precum şi despre viitoarele proiecte care vor fi destinte acestora; 

- Instrumente pentru a căuta un loc de muncă în Europa, din perspectiva noilor reglementări europene; 

- Probleme legate de prestaţiile şi ajutoarele pentru şomaj; 

- Mobilitatea profesională în Europa; 

- Formarea profesională. 

 

La 1 ianuarie 2017 s-au împlinit 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeană, mobilitatea forţei de 

muncă reprezentând una dintre cele mai vizibile forme de manifestare a apartenenţei la Uniunea Europeană. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Activitatea de comunicare cu mass-media în luna mai 2017  
 

În luna mai a anului 2017, Serviciul Public de Ocupare din România a continuat să colaboreze cu mass-media 

centrale şi judeţene pentru a populariza serviciile oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi 

pentru a face cunoscute rezultatele activităţii desfăşurate, aşa cum este ea reglementată de legislaţia în 

vigoare. 

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are o bună relaţie de colaborare cu reprezentanţii mass-

media, fiind una dintre cele mai vizibile instituţii aflate în coordonarea/sub autoritatea Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale în spaţiul media, mesajele emise fiind preluate în presă rapid, corect şi constant. 

 

Astfel, ANOFM a înregistrat în luna mai a anului în curs, 143 apariţii în mass-media, cele mai multe vizând 

locurile de muncă oferite la nivel naţional, dar şi cele disponibile prin reţeaua EURES, situaţia şomerilor pe 

piaţa muncii, informări cu privire la realizarea cursurilor de formare profesională pentru șomeri, 

oportunitățile pe care absolvenții le au la intrarea în câmpul muncii, informații cu privire la programul „Prima 

Chirie” și nu în ultimul rând, factorii de decizie care contribuie la plecarea la muncă, în străinătate a 

persoanelor înalt calificate precum și alte subiecte. 

Prezenţa în mass-media a fost şi rezultatul celor 15 solicitări adresate instituţiei de către reprezentanţii 

presei scrise sau radio-TV, celor cinci interviuri acordate de purtătorul de cuvânt şi reprezentanţi ai ANOFM, 

cât și a celor 31 de comunicate de presă postate pe site-ul www.anofm.ro şi transmise colaboratorilor din 

mass-media.  

 

Ca subiecte de interes menţionăm: locurile de muncă oferite la nivel naţional, dar şi cele disponibile prin 

reţeaua EURES, situaţia şomerilor pe piaţa muncii, măsurile de stimulare a ocuăpării forţei de muncă aplicate 

de ANOFM. Astfel, în luna mai, SCSCA a răspuns întrebărilor cu privire la programul „Prima chirie” şi fondul de 

garantare a creanţelor salariale, precum și altele.  

 

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 la nivel național, dar și prin reţeaua EURES, 

Bursa Generală a 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 mai, 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 mai, pagina de Facebook a ANOFM avea 3.610 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 mai, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au elaborat 216 comunicate de presă, ale 

căror teme au fost preponderent cele privind oferta locurilor de muncă vacante din judeţ şi din reţeaua 

EURES, burse ale locurilor de muncă, cursurile de formare profesională, promovarea economiei sociale, 

normele metodologice pentru aplicarea programului „Prima Chirie” situaţia şomajului în judeţ, cât și 

prezentarea modificărilor aduse Legii nr. 76/2002. 

 

De asemenea, au organizat 22 conferinţe de presă, conducerea şi purtătorii de cuvânt au acordat 495 de 

interviuri / participări la emisiuni. Dintre cele 352 de solicitări din partea jurnaliştilor, cele mai multe au fost 

primite de AJOFM Iași – 94, AJOFM Gorj – 40, AJOFM Ilfov - 30, AJOFM Olt – 21. 

 

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

ocuparea forţei de muncă în luna mai 2017.   

 

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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