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

August 2018 

 
Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul ANOFM, în 

primele opt luni ale anului 2018 au fost încadrate 191.113 persoane. 

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 august 2018, 67.810 au peste 45 de ani, 50.743 au 

vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 41.637 au între 25 și 35 de ani, iar 30.923 sunt tineri sub 25 de ani 

(dintre care 16.235 tineri NEET). 

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (110.300), numărul femeilor fiind de 80.813. 

În funcţie de rezidenţă, cei mai mulţi angajaţi în perioada de referinţă, 103.443, provin din mediul urban, 

iar 87.670 persoane sunt din mediul rural. 

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

au studii liceale (58.481), profesionale (45.727), gimnaziale (43.683), 18.621 fiind cu studii universitare. 

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 primele opt luni ale acestui an, au fost incluse în măsuri active 402.566; 280.120 au beneficiat de 

mediere a muncii, 220.967 au beneficiat de informare și consiliere, 284 de servicii de consultanță și 

asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, iar 147 persoane 

au beneficiat de servicii de acompaniament social personalizat prin încheierea de contracte de solidaritate. 

 

Măsura activă prin care s-au încadrat în muncă 191.113 

Realizat în 

primele 7 

luni 

Medierea muncii 180.989 

Formare profesională 7.444 

Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea 

indemnizaţiei de şomaj 

9.673 

Prima de activare pentru șomerii neindemnizați 4.923 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă de 

peste 45 de ani 

5.166 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă tineri NEET 454 

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă 1.212 

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de 

învăţământ 

1.508 

Acordarea de prime de inserţie absolvenţilor de 

învăţământ 

 

 

431 

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

http://www.anofm.ro/
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Situația statistică a șomajului înregistrat în luna August 2018 

 
Potrivit datelor gestionate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, rata şomajului 

înregistrat la nivel naţional a fost de 3,46%, în scădere  cu  0,04  puncte  procentuale  (pp)  față de  luna  

anterioară  şi  sub  valoarea înregistrată  la finele aceleiași luni a anului 2017 cu 0,72 pp. 

 

 
Numărul total de şomeri la finele lunii august a.c., de 302.589 persoane, a scăzut cu 2.780 persoane față 

de cel de la finele lunii anterioare. Din totalul şomerilor înregistrați, 55.053 au fost şomeri indemnizați şi 

247.536 neindemnizați.  

Comparativ cu luna precedentă, rata şomajului masculin a scăzut față de luna precedentă, de la 3,59%  în  

luna Iulie 2018  la 3,54%, iar rata şomajului feminin a scăzut de la 3,38% în luna iulie 2018 la 3,37%. 

 

Structura şomajului pe grupe de vârstă la finele lunii august 2018 se prezintă sugestiv astfel: 

 

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, șomerii cu 

nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul 

șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (33,44%). Șomerii fără studii 

și cei cu nivel de instruire primar reprezintă 29,38% din totalul 

șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 5,18%. 

 

Rata şomajului a crescut în 12 de judeţe, creşterile înregistrându-se în 

judeţele: Ialomița cu 0,24pp, Bihor cu 0,13pp, Prahova și Tulcea cu 

0,05pp și Maramureșcu 0,04pp. 

 

Rata şomajului a scăzut în 27 de judeţe şi în  municipiul Bucureşti, cele 

mai mari scăderi înregistrându-se în judeţele Bihor cu 0,62pp, Mureș cu 

0,30pp, Teleorman cu 0,18pp și Ialomița cu 0,14pp. 

 
 

 

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului înregistrat la 30 august 2018 pot fi vizualizate pe site-ul 

www.anofm.ro la secţiunea Statistici 

Grupa de 

vârstă 

Stoc la 

finele lunii 

de 

raportare 

Total general 302.589 

< 25 ani 38.344 

Între 25 si 29 ani 18.070 

Între 30 si 39 ani 56.011 

Între 40 si 49 ani 83.852 

Între 50 si 55 ani 49.416 

http://www.anofm.ro/
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Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională 

în luna Iulie 2018 
 

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 primele opt luni ale anului 2018, au beneficiat de formare profesională  16.420 persoane, după cum 

urmează:  

• 13.195 șomeri; 

• 1.217 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate; 

• 19 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competențelor; 

• 1.830 persoane beneficiare de formare la locul de muncă prin programe de ucenicie. 

Din cele 789 de programe de formare profesională gratuite, 771  de programe sunt finanţate din 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, 37,80 %, urmați de cei din grupa de vârstă 35–45 de ani, 28,47%, de cei cu vârsta cuprinsă 

între 25 și 35 de ani, 18,42% și de tinerii sub 25 de ani, 15,31%. 

În funcţie de nivelul de studii, cei mai mulţi cursanţi, 7.775 persoane (58,92%), au studii profesionale, 

liceale sau postliceale, urmați de cei cu studii gimnaziale - 3.589 persoane (27,20%), şi cei cu studii 

superioare - 1.831 persoane (13,88%). 

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

următoarele meserii/ocupaţii: 

 

 Lucrător în comerţ – 1.485; 

 Inspector  (referent) resurse  umane -1.028; 

 Agent de securitate – 990; 

 Operator introducere, prelucrare şi validare 

date – 882; 

 Bucătar – 729; 

 Lucrător în cultura plantelor – 585; 

 Frizer –coafor–manichiurist–pedichiurist – 459; 

 Competenţe în limba engleză – 447; 

 

 Contabil – 410; 

 Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi          

gaze – 394 

 Coafor  - 314; 

 Lucrător  în  structuri  pentru  construcţii – 264; 

 Competenţe Informatice – 233; 

 Infirmieră – 231; 

 Îngrijitoare bătrâni la domiciliu – 212. 

 

 

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

http://www.anofm.ro/
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Noi cursuri de formare profesională organizate în luna Octombrie 2018, 

la nivel naţional 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a programat, pentru luna octombrie 2018, 204 

programe de formare profesională pentru 3.506 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.  

Judeţele în care, în luna octombrie, se vor organiza cele mai multe cursuri, cu număr mare de 

participanţi, sunt: Vrancea (287 persoane), Dolj (280 persoane), Mureș (225 persoane), București (168 

persoane) și Bihor (156 persoane). 

 
 

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

 

 Lucrător în comerț – 334 persoane; 

 Ospătar (chelner) vânzător în unitați de alimentație – 242 persoane; 

 Inspector (referent) resurse umane – 189 persoane; 

 Bucătar – 185 persoane;  

 Competențe cheie – comunicare în limba romană – 182 persoane; 

 Operator introducere validare și prelucrare date – 171 persoane;  

 Agent de securitate – 140 persoane; 

 Contabil – 135 persoane; 

 Frizer, coafor, manichiură, pedichiură – 106 persoane; 

 Lucrător în structuri pentru construcții – 102 persoane. 

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

http://www.anofm.ro/
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UNIT 2 RMPD - Ucenicie şi stagii pentru tinerii NEETs 

din regiunile mai puţin dezvoltate 

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează pe o perioadă de 36 de luni, 

proiectul „UNIT 2 RMPD – Ucenicie şi stagii pentru tinerii NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate ", 

POCU/262/2.1/2.2/119910 , cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European(FSE) prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU). 

Obiectivul general al proiectului  îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 900 tineri 

NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO). 

ANOFM și-a propus să susțină financiar, din FSE, derularea programelor de ucenicie şi/sau stagiu pentru 

900 tineri NEETs, inclusiv tineri din mediul rural sau care aparțin minorității romă,  înregistrați în 

evidențele SPO, informaţi, consiliaţi şi profilaţi de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă (AJOFM). Proiectul susține financiar programele de ucenicie și/sau stagiu derulate de angajatori 

pentru tineri care au domiciliul sau reşedinţa în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia. 

Obiectivele specifice ale proiectului prevăd: 

 Stimularea ocupării tinerilor NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, prin acordarea 

sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă a 812 tineri NEETs 

șomeri;  

 Oferirea de sprijin financiar pentru încadrarea prin stagii a unui număr de 88 tineri NEETs șomeri, 

absolvenții de învățământ superior.  

Subvențiile sunt în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare ucenic/stagiar. 

Pentru subvenţionarea programelor de ucenicie la locul de muncă, trebuie îndeplinită condiţia menţionată 

în Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, respectiv aceea că persoana din 

grupul ţintă să nu deţină o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă. 

În ceea ce priveşte subvenţionarea programelor de stagiu pentru tinerii NEET absolvenţi de învăţământ 

superior, potrivit Legii nr 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de învăţământ 

superior, trebuie îndeplinită condiţia ca persoana din grupul ţintă să nu fi desfăşurat activitate 

profesională în același domeniu, anterior absolvirii. 

Proiectul va fi implementat cu sprijinul a 21 agenții județene pentru ocuparea forței de muncă din cele 

4 regiuni eligibile, conform cererii de finanțare, respectiv Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, 

Suceava, Vaslui), Nord-Vest (Bihor, Bistriţa, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj), Sud-Vest Oltenia (Dolj, 

Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea), Vest (Arad,Caraş-Severin, Hunedoara,Timiş). 

 

 

 
Mai multe informații cu privire la proiectele implementate de ANOFM se pot regăsi prin accesarea site-ului: www.anofm.ro, 

secțiunea „Proiecte”. 

 

 

http://www.anofm.ro/
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Activitatea de comunicare în luna Septembrie 2018  
 

În luna septembrie 2018, 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 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. 

Astfel, în luna septembrie a.c., ANOFM a remis 32 comunicate de presă și a înregistrat 204 apariţii în mass-

media, cele mai multe vizând oferta locurilor de muncă la nivel naţional, dar şi prin intermediul reţelei 

EURES; rata șomajului; cursuri de formare profesională. 

La sediul ANOFM, s-au primit şi soluţionat în perioada de referinţă, 8 solicitări de informaţii scrise şi 

telefonice din partea reprezentanţilor presei scrise sau radio-TV, transmise direct sau prin intermediul 

biroului de presă al MMJS. Reprezentanții mass-media au fost interesați de subiecte precum subvențiile 

acordate angajatorilor cât și de alte informații cu privire la piața forței de muncă. 

În luna septembrie 2018, purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a 

acordat interviuri reprezentanților mas-media din cadrul publicației Adevărul și din partea postului de 

televiziune ProTV. În cadrul acestor discuții au fost oferite informații cu privire la piața forței de muncă și 

încheierea de contracte de ucenicie/stagiu.  

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, a fost realizat 

evenimentul „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți”, eveniment on-line cu scopul informării 

publicului într-un mod rapid și mai ales de actualitate; de asemenea, au fost realizate informări cu privire 

la proiectele derulate de ANOFM, și alte aspecte cu privire la piața forței de muncă. Postarea cu cel mai 

mare impact, și anume 7.520, este cea referitoare la proiectul „INTESPO- Înregistrarea tinerilor în 

evidențele Serviciului Public de Ocupare”. 

 

 
 

 

La sfârşitul lunii septembrie, pagina de Facebook a înregistrat 4.621 de aprecieri. 

 

 

 

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 : 

 

 

 

Cele mai mediatizate subiecte au fost: oferta locurilor de muncă din ţară şi din străinătate, rata şomajului 

și cursurile de formare profesională.  

În luna septembrie, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au emis 155 comunicate de presă, ale căror 

teme au fost preponderent cele privind oferta locurilor de muncă vacante la nivel județean şi prin 

intermediul reţelei EURES, bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, rata şomajului, programe de 

formare profesională, precum și altele. 

În perioada de referinţă, structurile teritoriale ale ANOFM au organizat 20 conferinţe de presă. Cele mai 

des întâlnite subiecte fiind: locurile de muncă vacante, rata șomajului, oferta cursurilor de formare 

profesională, precum și alte subiecte din sfera de activitate. 

Astfel, agențiile pentru ocuparea forței de muncă au înregistrat în luna septembrie a.c. 2.225 de apariţii în 

mass-media.  

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  

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

