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Stadiul realizării Programului de ocupare a forţei de muncă  

în primele zece luni ale anului 2015 
 

Prin Programul naţional de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2015 ANOFM a estimat încadrarea a 350.000 

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

Proiectarea Programului de ocupare a avut la bază Programul de Guvernare 2013 – 2016, precum şi obiectivele 

strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare în perspectiva Europa 2020, inclusiv acţiuni subscrise 

schemei Garanţie pentru tineri pentru perioada 2014 – 2015. 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 primele zece luni ale anului 2015 s-a realizat încadrarea unui număr de 310.078 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 2015 

Realizat în 

primele zece 

luni 

% în primele 

zece luni 

Medierea muncii  298.855 272.081 91,04 

Informare şi consiliere profesională 43.615 55.228 126,63 

Formare profesională 11.935 10.119 84,78 

Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea 

indemnizaţiei de şomaj 

15.280 14.320 93,72 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă de 

peste 45 de ani  

14.725 12.358 83,93 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor părinţi, 

unici susţinători ai familiilor monoparentale 

610 237 38,85 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor care mai au 

5 ani până la pensie 

355 249 70,14 

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă 2.365 1.050 44,40 

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de 

învăţământ 

6.970 4.550 62,28 

Acordarea de prime de încadrare a absolvenţilor de învăţământ 3.350 2.712 80,96 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu 

handicap 

210 111 52,86 

Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi 

independente sau pentru iniţierea unei afaceri 

190 86 45,26 

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

solidaritate, conform Legii nr. 76/2002 

825 312 37,82 

Alte masuri active 1.085 4.679 431,24 
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*Textul integral al documentului poate fi vizualizat pe site-ul ANOFM, www.anofm.ro , la secţiunea Piaţa Muncii. 

 

 
 
 

Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna octombrie 2015 
 
La sfârşitul lunii octombrie 2015, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,88%, mai mică cu 

0,01 pp faţă de cea din luna septembrie a anului 2015 şi cu 0,52 pp mai mică faţă de cea din luna 

octombrie a anului 2014.  

 

Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

în luna octombrie 2015, era de 434.568 de persoane, în scădere cu 1.048 persoane faţă de luna 

precedentă.  

Din totalul şomerilor înregistraţi, 

98.685 au fost şomeri indemnizaţi şi 

335.883 neindemnizaţi. Numărul 

şomerilor indemnizaţi a crescut cu 

2.254 persoane, iar numărul şomerilor 

neindemnizaţi a scăzut cu 3.302 

persoane faţă de luna septembrie. 

 

Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, 

în luna octombrie 2015, comparativ cu 

luna precedentă, rata şomajului 

masculin a rămas constantă, 5,33%, iar 

rata şomajului feminin a scăzut de la 

4,55 % la 4,52 %. 

 

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

respectiv 117.052 persoane, urmată de 30 – 39 de ani (87.609 persoane) şi sub 25 de ani (74.313  

persoane), cei mai puţini şomeri regăsindu-se în grupa de vârstă 25 – 29 de ani (32.866 de persoane). 

 

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 (75,50 %). Şomerii cu nivel de instruire liceal şi 

postliceal reprezintă 19,29% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 5,22%. 

 

Rata şomajului a scăzut în 21 de judeţe, cele mai mari scăderi regăsindu-se în: Vâlcea (cu 0,68 pp), 

Covasna (cu 0,58 pp), Vrancea (cu 0,48 pp), Buzău (cu 0,36 pp), Giurgiu (cu 0,28 pp), Teleorman (cu 0,26 

pp) și Dâmbovița (cu 0,22 pp).  

 

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: Teleorman (10,97%), Mehedinți 

(10,95%), Vaslui (10,45%), Buzău (9,49%), Dolj (8,93%), Galaţi (8,87%), Olt (7,83%), urmate de judeţele Gorj 

(7,51%) şi Dâmbovița (7,04%).  

Judeţul Ilfov a continuat să înregistreze cel mai mic nivel al ratei şomajului și în luna octombrie 2015, 

respectiv 1,37%. 

 

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului înregistrat la 30 octombrie 2015 pot fi vizualizate pe 

site-ul  www.anofm.ro , la secţiunea Statistici 
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ian. feb. martie aprilie mai iunie iulie august sept. oct. nov. dec.

2009 444,90 477,86 513,62 517,74 526,80 548,930 572,562 601,67 625,14 653,93 683,12 709,38

2010 740,98 762,37 765,28 738,18 701,85 680,782 679,495 675,79 670,24 645,45 633,47 626,96

2011 614,97 600,30 539,66 493,43 453,06 435,96 435,15 437,81 439,92 444,00 454,97 461,013

2012 473,56 473,86 454,54 425,84 409,93 404,11 429,04 441,22 442,19 456,14 476,32 493,77

2013 513,34 510,40 492,42 467,08 443,98 438,11 466,932 443,610 428,866 489,260 507,607 512,333

2014 529,13 528,04 503,70 464,81 444,69 441,60 460,99 463,86 461,82 463,62 468,849 478,338

2015 493,41 498,53 485,87 463,24 445,49 446,70 451,16 444,356 435,616 434568
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Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională  

în primele zece luni ale anului 2015 
 

 

Prin Planul naţional de formare profesională pentru anul 2015 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă şi-a propus cuprinderea în programe de formare profesională a unui număr de 44.650 de persoane.  

 

În primele zece luni ale anului 2015 au beneficiat de astfel de programe de formare profesională/evaluare a 

competenţelor/ucenicie, 36.923 de persoane, după cum urmează:  

 34.441 şomeri; 

 1.618 de persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate; 

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

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

 121 de persoane cuprinse în programe de ucenicie.   

 

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

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, iar 13.138 la cele organizate prin intermediul 

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

încheiat contracte.   

 

În perioada ianuarie – octombrie 2015 au început 2.058 de programe de formare profesională gratuite, 

dintre care 1.124 finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 934 din fonduri structurale europene.  

 

Analizând, în funcţie de nivelul de studii, participarea celor 34.441 de persoane din rândul şomerilor la 

cursuri, ponderea cea mai mare au înregistrat-o persoanele cu studii medii (51,18%), urmate de cele cu 

studii primare (34,92%), la polul opus aflându-se persoanele cu studii superioare (13,90%). 

 

Cursurile se organizează ţinând cont, pe de 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: 

- lucrător în comerț – 2.569 şomeri; 

- inspector resurse umane – 2.266 şomeri; 

- operator introducere validare şi prelucrare date – 1.803 şomeri; 

- bucătar – 1.627 şomeri; 

- agent de securitate – 1.609 şomeri; 

- contabil – 1.136 şomeri; 

- frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist – 1.105 şomeri; 

- ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – 1.037 şomeri; 

- comunicare în limba engleză – 781 şomeri;  

- lucrător comercial – 763 șomeri.  
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Noi cursuri de formare profesională organizate în luna noiembrie 2015,  

la nivel naţional 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a programat pentru luna noiembrie 2015, 149 programe 

de formare profesională pentru 3.012 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mureş, Caraș Severin, Neamț, Brașov, Bihor sunt judeţele cu cele mai multe cursuri prognozate pentru luna 

noiembrie 2015 şi cu cel mai mare număr de participanţi.  

 

Meseriile cele mai solicitate care fac obiectul programelor de formare profesională organizate în perioada 

menţionată sunt: 

 lucrător în comerţ – 309  persoane; 

 ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie publică – 266 persoane; 

 bucătar – 211 persoane; 

 inspector / referent resurse umane – 176 persoane; 

 operator introducere, validare şi prelucrare date – 167 persoane; 

 manichiurist, pedichiurist – 161 persoane; 

 contabil – 143 persoane; 

 agent de securitate – 98 persoane; 

 instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze – 84 persoane; 

 îngrijitor bătrâni la domiciliu – 79 persoane. 

 



 

 

 

Activitatea de comunicare cu mass media în luna octombrie 2015 

 

Relaţionarea cu mass-media este unul dintre mijloacele prin care Serviciul Public de Ocupare îşi asigură 

vizibilitatea serviciilor destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, şomerilor şi angajatorilor  

şi îşi face cunoscute rezultatele activităţii.  

În luna octombrie 2015, activitatea de comunicare cu presa a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă  s-a concretizat în 32 de apariţii, cele mai multe vizând locurile de muncă oferite la nivel naţional, dar 

şi cele disponibile prin reţeaua Eures, cursurile de formare profesională preconizate, situaţia şomerilor pe 

piaţa muncii etc.  

Prezenţa în mass-media a fost şi rezultatul celor 17 solicitări adresate instituţiei de reprezentanţii presei 

scrise sau radio-TV, a celor 7 interviuri acordate de purtătorul de cuvânt la posturile radio-TV (Radio România 

Internaţional, Radio România Antena Satelor), a celor 13 comunicate de presă postate pe site-ul 

www.anofm.ro şi transmise colaboratorilor din mass-media. 

Activitatea agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă a fost reflectată în 3.998 de apariţii la 

posturile de radio şi TV, dar şi în presa scrisă sau online. Temele principale de comunicare au fost: 

informaţiile privind locurile de muncă vacante în ţară şi în străinătate, bursele locurilor de muncă, situaţia 

şomajului înregistrat, cursurile de formare profesională organizate, prevederile Legii nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare, proiectele FSE aflate în curs de implementare al căror beneficiar este ANOFM sau structurile 

teritoriale etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru popularizarea serviciilor oferite, agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi Agenţia 

Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti au emis 201 comunicate de presă, iar conducerea 

acestor instituţii şi purtătorii de cuvânt au avut 475 de participări la emisiuni/susţineri de interviuri având ca 

subiect temele menţionate.  
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Noutăţi în proiectele ANOFM   
 

 

 

YOUR FIRST EURES JOB sprijină mobilitatea tinerilor cu vârsta cuprinsă între  

18 şi 35 de ani, în țările UE 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programul Your first EURES job – VP/2014/013/0068 a fost aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 

01.06.2015 – 31.05.2017, iar aplicantul principal este Serviciul Public de Ocupare din Suedia. 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă este co-aplicant, alături de Serviciile Publice de Ocupare 

din Danemarca, Finlanda, Slovenia, Irlanda, Portugalia şi Insulele Azore.   

 

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini mobilitatea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, 

în ţările UE, de a asigura suport pentru identificarea unui loc de muncă, prin consiliere, mediere şi servicii de 

recrutare, folosind capacitatea reţelei serviciilor publice şi a reţelei EURES.  

Rezultatul concret constă în plasarea a minimum 1.200 de tineri la nivel european, prin acordarea unui număr 

corespunzător de subvenţii de mobilitate. 

 

Programul Primul tău loc de muncă EURES se adresează tinerilor solicitanți de loc de muncă, dar și 

angajatorilor care doresc să își ocupe posturile vacante. 

 

Astfel, locurile de muncă vacante din toate statele UE şi din Norvegia şi Islanda, pe care pot aplica cetăţenii 

români şi europeni, sunt afişate pe portalul EURES al locurilor de muncă vacante la nivel european. 

 

Pentru orice informaţii legate de program, persoanele interesate pot contacta consilierii EURES din cadrul 

agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. Datele de contact ale acestora pot fi vizualizate la 

adresa: http://www.eures.anofm.ro/contact.php .  

 

De asemenea, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani pot contacta serviciile publice de ocupare din  

cele 8 ţări participante la proiectul Youth first EURES job pentru a obţine informaţii despre proiect şi 

oportunităţile de ocupare. Informații privind aplicaţiile sunt disponibile la următorul link: 

http://eures.anofm.ro/…/Other-lan…/Your-first-EURES-job.html   
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”Acțiunea: Prepaid! – Soluție de reformare și modernizare a serviciilor SPO prin 

implementarea unui sistem modern de plată a indemnizației de șomaj” 
 

 

 

 

 

 

Sistemul StartPrepaid – sistem informatic funcțional la nivelul întregii țări 
 

În data de 20 octombrie 2015, la sediul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București a avut 

loc testarea sistemului informatic StartPrepaid, la care au participat reprezentanți ai Agenției Naționale 

pentru Ocuparea Forței de Muncă, ai partenerului național Soft Business Union, dezvoltatorul sistemului 

informatic StartPrepaid și dezvoltatorii sistemului informatic Card 2.  

 

Interconectarea celor două sisteme informatice facilitează procesul de înregistrare a persoanelor în căutarea 

unui loc de muncă.  

 

În prezent, sistemul informatic StartPrepaid este funcțional la nivelul întregii țări, în unitățile desemnate 

pentru prelucrarea datelor persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Sistemul va asigura mijloace 

electronice necesare pentru emiterea, înregistrarea, stocarea, gestionarea și raportarea informațiilor 

referitoare la plata indemnizațiilor de șomaj către beneficiarii acestora.  

 

În perioada următoare, toate unitățile teritoriale vor dispune de scannere necesare funcționării sistemului 

informatic, în vederea transmiterii copiilor electronice ale actelor de identitate către entitățile din sistemul 

bancar, emițătoare de carduri.  

 

Proiectul ”Acțiunea: Prepaid! – Soluție de reformare și modernizare a serviciilor SPO prin implementarea unui 

sistem modern de plată a indemnizației de șomaj” este implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă în parteneriat cu S.C. Soft Business Union S.R.L. și este cofinanțat din Fondul Social 

European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, axa prioritară 4 – 

”Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, domeniul major de intervenție 4.1 – ”Întărirea capacității SPO 

pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.  

 

 

Date de contact: 

Constantin Georgescu, manager proiect 

Telefon: 021.303.98.31, e-mail: constantin.georgescu@anofm.ro 

www.actiunea-prepaid.anofm.ro 
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