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Stadiul realizării Programului naţional de ocupare a forţei de muncă 

în primele 11 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. De la începutul anului şi până la 30 noiembrie 2016 au fost încadrate 272.060 de 

persoane. 

Din totalul persoanelor ocupate în perioada ianuarie – noiembrie, 53.584 sunt tineri cu vârsta sub 25 de 

ani, 64.968 se încadrează în grupa 25-35 de ani, 69.474 au între 35 şi 45 de ani, iar 84.034 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.   

 

Măsura activă 

Persoane ocupate 

Programat pentru 

2016 

Realizat în 

primele 11 luni 

% în primele 

91luni 

Medierea muncii  307.670 240.735 78.24 

Informare şi consiliere profesională 42.645 39.250 92.04 

Formare profesională 11.180 10.492 93.85 

Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de 

expirarea indemnizaţiei de şomaj 
14.350 15.886 110.70 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor 

în vârstă de peste 45 de ani  
14.415 17.259 119.73 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor 

părinţi, unici susţinători ai familiilor monoparentale  
465 207 44.52 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor 

care mai au 5 ani până la pensie  
330 285 86.36 

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă 1.885 1.052 55.81 

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai 

instituţiilor de învăţământ 
6.540 4.742 72.51 

Acordarea de prime de încadrare a absolvenţilor de învăţământ 3.485 2.264 64.96 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă 

persoane cu handicap 
200 138 69.00 

Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei 

activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri 
190 55 28.95 

Acordarea de subvenţii la angajatorii de inserţie, pe baza 

contractelor de solidaritate, conform Legii nr. 76/2002 
680 288 42.35 

Alte măsuri active 1.335 3.193 239.18 



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

 

 

 

Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională  

în primele 11 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 11 luni au beneficiat de formare profesională/evaluare a competenţelor/ucenicie, 27,581 

persoane, după cum urmează:  

 25.056 şomeri; 

 1.771 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate; 

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

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

 167 persoane cuprinse în programe de ucenicie.  

 

În perioada ianuarie – noiembrie 2016, au fost începute 1.453 programe de formare profesională gratuite, 

66,55% dintre acestea fiind programe de calificare sau recalificare şi 33,45%  programe de iniţiere, 

perfecţionare şi specializare. 

 

Analizând participarea celor 25.056 persoane din rândul şomerilor la programele de formare profesională 

organizate în perioada ianuarie – noiembrie 2016, se observă că o participare mai mare la programele de 

formare profesională se înregistrează în rândul persoanelor cu studii medii (51,51%) urmate de cele cu 

studii primare        (34,65%), la polul opus aflându-se persoanele cu studii superioare (13,84%)În funcţie 

de nivelul de studii, cei mai mulţi cursanţi, 50,55%, au studii medii, 34,51% studii primare şi 14,94% studii 

universitare.  

 

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

următoarele meserii/ocupaţii: 

 

 lucrător în comerţ (2.306), 

 inspector/referent resurse umane (2.046),  

 operator intorducere validare şi prelucrare date (1.647), 

 bucătar (1.337)  

 agent de securitate (1.198),  

 ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – (1.132) 

 frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (1.010),  

 contabil (889),  

 comunicare în limba engleză (845) 

 lucrător în cultura plantelor – (664) 

 

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

http://www.anofm.ro/
http://www.anofm.ro/


 

 

 

 

Noi cursuri de formare profesională organizate în luna ianuarie 2017, 

la nivel naţional 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a programat, pentru luna ianuarie 2017, 67 programe de 

formare profesională pentru 1.314 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 Braşov, Mureș, Gorj, Harghita  sunt 

prognozate cursurile cu cel mai mare număr de 

participanţi în luna ianuarie 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele mai solicitate calificări pentru care sunt organizate programe de formare profesională în perioada 

menţionată sunt: 

-  Lucrător în comerț - 179 persoane; 

 -  Bucătar – 126 persoane; 

-  Cameristă – 101 persoane; 

-  Operator introducere, validare și prelucrare date – 95 persoane; 

-  Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist – 81 persoane; 

-  Inspector (referent) resurse umane – 48 persoane; 

-  Instalator instalații tehnico – sanitare și de gaze – 43 persoane; 

-  Coafor – 42 persoane; 

-  Lucrător în creșterea animalelor – 42 persoane; 

-  Lucrător comercial – 34 persoane. 



 

 

 

 

Reţeaua Serviciilor Publice de Ocupare din UE  

a stabilit planul de acţiune pentru 2017 
 

 

 

Piaţa forţei de muncă, problema şomajului în rândul tinerilor, 

experienţa în gestionarea situaţiei refugiaţilor au fost doar 

câteva dintre temele analizate în cadrul celei de-a şasea reuniuni 

a Consiliului de Administrație al Rețelei Serviciilor Publice de 

Ocupare (SPO) din UE, ce a avut loc la Bratislava în perioada 1-2 

decembrie. 

La acest eveniment, desfăşurat sub egida pre ședinției slovace a 

Consiliului UE, România a fost reprezentată de delegaţia Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă condusă de Marcel-

Dumitru Miclău, preşedinte al ANOFM şi membru în Consiliul de 

Administrație al Rețelei SPO din UE. 

“Cu acest prilej, pe agenda de lucru au fost incluse prezentări ce 

au vizat colaborarea serviciilor de ocupare cu reţeaua EURES, modalităţile de abordare a 

şomajului de lungă durată, cooperarea cu serviciile private de ocupare”, a declarat Marcel-

Dumitru Miclău, precizând că la dezbateri au participat şi au avut intervenţii Marianne Thyssen, 

comisar‚ Richter, ministrul Muncii, Afacerilor Sociale şi Familiei din Republica Slovacia. 

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentate 

prioritățile președinției malteze din semestrul I al anului 

următor, cel de-al doilea ciclu al inițiativei privind învățarea 

comparativă între SPO din statele membre UE, precum şi 

programul de activitate al Reţelei SPO pentru anul 2017. 

“Un rol important în procesul de colaborare a serviciilor 

publice de ocupare îl are învăţarea reciprocă, componentă 

ce va beneficia de o atenţie deosebită în perioada 

următoare. Doresc să amintesc că eforturile SPO sunt 

concentrate pe creşterea şanselor de ocupare a persoanelor 

ce fac parte din grupurile vulnerabile şi, nu în ultimul rând, 

pe modernizarea serviciilor oferite clienţilor noştri”, a 

declarat preşedintele ANOFM. 

 

 



 

 

 

 

Conferințele Centrului SPO al țărilor din Sud-Estul Europei (CPESSEC) 

Istanbul, 6 – 7 decembrie 2016 
 

Delegația ANOFM, condusă de președintele Marcel-Dumitru Miclău, a reprezentat Serviciul Public de 

Ocupare din România la cea de-a 15 Conferință managerială și la cea de-a 14-a Conferință la nivel de 

experți ale Centrului SPO al țărilor din Sud-Estul Europei. 

Abordările organizaționale privind managementul Serviciilor Publice de Ocupare, metodele și provocările 

acestora în furnizarea de servicii pentru grupuri țintă sunt temele principale care au făcut obiectul 

dezbaterilor în cadrul celor două evenimente organizate în Turcia, țară care în anul 2016 deține 

președinția Centrului SPO al țărilor din Sud-Estul Europei.  

Fiecare stat participant a prezentat metoda și nivelul de cooperare dintre instituțiile centrale și locale 

pentru stabilirea strategiilor naționale de ocupare, nivelul de cooperare cu partenerii sociali în stabilirea 

politicilor de ocupare, flexibilitatea instituțiilor locale în proiectarea și stabilirea programelor de măsuri 

active, în proiectarea și în implementarea măsurilor financiare pentru stimularea ocupării.  

De asemenea, au fost analizate și dezbătute aspecte 

privind determinarea grupurilor țintă  prioritare pentru 

obiectivele de dezvoltare sustenabilă, modalitățile de 

abordare, dar și experiența și opinia Serviciilor Publice de 

Ocupare în ceea ce privește implementarea modelelor de 

clasificare a acestora.  

”În ultima perioadă ne-am concentrat pe lansarea unui 

pachet de măsuri mai atractive, adaptate nevoilor de pe 

piața muncii, vizată fiind, în principal, mobilitatea 

persoanelor în căutarea unui loc de muncă spre acele zone 

cu deficit. Nu au fost neglijate nici grupurile vulnerabile, 

tineri NEET’s, persoane cu dizabilități, familii 

monoparentale, persoane peste 45 ani”, a declarat președintele ANOFM, Marcel-Dumitru Miclău. 

Centrul Serviciilor Publice de Ocupare al țărilor din Sud-Estul Europei a fost înființat în anul 2007 cu scopul 

consolidării și dezvoltării relațiilor dintre instituțiile de profil din această regiune. România este membru 

încă din anul înființării, iar în 2014 a deținut președinția, ocazie cu care a organizat cea de-a 13 

Conferință managerială și cea de-a 12-a Conferință la nivel de experți.  

În anul 2017, acest rol va reveni Agenției de Ocupare din Ungaria. Transferul președinției a fost marcat în 

cadrul evenimentelor de la Istanbul printr-o ceremonie la care au asistat participanții la cele două 

conferințe, printre care și Jean Pierre Callais, reprezentantul Asociației Mondiale a Serviciilor Publice de 

Ocupare și Mehmet Müezzinoğlu, ministrul muncii și securității sociale din Turcia.  
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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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