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Realizările Programului de ocupare a forţei de muncă în anul 2015 

 

Anual, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă întocmeşte Programul naţional pentru ocuparea 

forţei de muncă, pornind de la propunerile structurilor aflate în subordinea sa, propuneri fundamentate pe 

baza analizei situaţiei economico-sociale înregistrate la nivel teritorial.  

Pentru anul 2015, 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.  

ANOFM şi-a propus ocuparea a 350.000 de persoane prin implementarea măsurilor active prevăzute de 

legislaţia în domeniu. Până la finalul anului au fost încadrate 354.029 de persoane, medierea muncii, 

informarea şi consilierea profesională, ca măsuri de bază ale serviciului public de ocupare, având o contribuţie 

semnificativă la atingerea acestui rezultat.  

 

 

Măsura activă 

Persoane ocupate 

Programat Realizat % 

Medierea muncii  298.855 309.303 103,50 

Informarea şi consilierea profesională 43.615 61.479 140,96 

Formarea profesională 11.935 11.646 97,58 

Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea 

indemnizaţiei de şomaj 

15.280 16.923 110,75 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă 

de peste 45 de ani  

14.725 15.494 105,22 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor părinţi 

unici susţinători ai familiilor monoparentale 

610 285 46,72 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor care mai 

au 5 ani până la pensie 

355 328 92,39 

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă 2.365 1.291 54,59 

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de 

învăţământ 

6.970 5.923 84,98 

Acordarea de prime de încadrare a absolvenţilor de învăţământ 3.350 3.627 108,27 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane 

cu handicap 

210 142 67,62 

Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi 

independente sau pentru iniţierea unei afaceri 

190 109 57,37 

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

solidaritate, conform Legii nr. 76/2002 

825 372 45,09 

Alte măsuri active 1.085 6.316 582,12 
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Pe grupuri ţintă, Programul 

de ocupare a forţei de 

muncă pentru anul 2015  a 

prevăzut încadrarea în muncă 

a: 11.546 şomeri de lungă 

durată, 5.385 persoane de 

etnie romă, 490 persoane cu 

handicap, 200 de tineri care 

au părăsit sistemul de 

protecţie a copilului, 15 

persoane eliberate din 

detenţie, 10 cetăţeni străini. 

 

Dintre cele 354.029 de 

persoane încadrate în anul 

2015, 17.290 aparţin 

grupurilor ţintă enumerate.  

 

 

Realizarea Planului naţional de formare profesională în anul 2015 

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. 

Pentru anul 2015 a fost planificată organizarea a 2.214 astfel de programe, în care să fie cuprinse 44.650 de 

persoane după cum urmează:  

 40.564 de şomeri aflaţi în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă; 

 761 de persoane care beneficiază de formare profesională gratuită, altele decât şomerii, din care 

menţionăm: 

- 597 persoane aflate în detenţie; 

- 164 alte categorii (persoane revenite în activitate după creşterea copilului în vârstă de până la 2 

ani, persoane care şi-au reluat activitatea după perioada de pensionare pentru invaliditate, 

persoane din mediul rural); 

 825 de persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi 

decât cele formale; 

 500 persoane beneficiare de formare profesională la locul de muncă (ucenicie); 

 2.000 persoane care îşi vor plăti cursurile de formare profesională, organizate de CRFPA. 
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La finalul anului 2015, în urma evaluării realizării gradului de îndeplinire a Planului de formare 

profesională a rezultat cuprinderea la cursuri a 43.402 persoane, dintre care:  

 40.371 şomeri; 

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

 184 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competenţelor; 

 2.086 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate (1.776 persoane care au urmat 

cursurile prin CRFPA şi 310 persoane care au urmat cursurile prin centre proprii); 

 129 persoane cuprinse în programe de ucenicie. 

 

De asemenea, în perioada ianuarie – decembrie 2015 au început 2.395 programe de formare profesională 

gratuite, 62,30% dintre acestea fiind programe de calificare sau recalificare şi 37,70% de iniţiere, 

perfecţionare şi specializare. 1.375 dintre aceste cursuri au ca sursă de finanţare bugetul asigurărilor pentru 

şomaj, iar 1.020 fondurile structurale europene. 

 

Analizând în funcţie de vârstă participarea şomerilor la astfel de cursuri, cel mai ridicat interes l-au 

manifestat tinerii sub 25 de ani (33,19%), urmaţi de persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani 

(23,11%) şi de persoanele peste 45 de ani (23,01%). Distribuţia pe nivel de studii a acestora s-a menţinut 

constantă pe tot parcursul anului 2015, mai mult de jumătate dintre cursanţi având studii medii (51,76%), 

34,41% studii primare şi 13,83% studii superioare.  

 

În urma monitorizării persoanelor care s-au angajat într-o perioadă de cel mult 12 luni de la absolvirea 

cursului, până la 31 decembrie 2015 şi-au identificat un loc de muncă 17.698 de persoane. 

 

ANOFM acordă o atenţie deosebită persoanelor aparţinând unor grupuri dezavantajate pe piaţa muncii care, 

similar anilor anteriori, şi în anul 2015 au beneficiat de programe de formare profesională:  

 4.298 şomeri de lungă durată; 

 17.196 şomeri din mediul rural; 

 1.083 şomeri de etnie romă; 

 427 persoane aflate în detenţie; 

 69 şomeri cu dizabilităţi; 

 25 şomeri postinstituţionalizaţi.  

 

 

În anul 2015, cele mai multe cursuri ce s-au adresat şomerilor au vizat meserii precum: lucărător în comerţ, 

inspector resurse umane, operator introducere validare şi prelucrare date; ospătar (chelner) vânzător în 

unităţi de alimentaţie, agent de securitate, bucătar, frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, contabil, 

instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze.  

 

 

Textul integral al celor 2 documente (Programul naţional pentru ocuparea forţei de muncă şi Planul naţional de formare 

profesională) poate fi vizualizat pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, www.anofm.ro , la 

secţiunile Piaţa Muncii şi Formare Profesională. 
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Cursuri de formare profesională  

preconizate în luna februarie 2016, la nivel naţional 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza, în luna februarie 2016, 135 de programe de 

formare profesională pentru 2.606 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare 

profesională gratuite. Cursurile vor fi organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi de 

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.  

 

Acestea se adresează unui număr ridicat de persoane şi vizează meserii precum: 

 lucrător în comerţ (257 de persoane),  

 inspector/referent resurse umane (199 de persoane),  

 bucătar (171 de persoane),  

 instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (171 de persoane),  

 lucrător în structuri pentru construcţii (132 de persoane),  

 contabil (123 de persoane),  

 agent de securitate (115 persoane),  

 operator introducere, validare şi prelucrare date (102 persoane),  

 frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist (98 persoane). 

 

Cel mai mare număr de participanţi la astfel de cursuri se preconizează în judeţele Braşov (182 de persoane) 

şi Bihor (176 de persoane), dar şi Mureş, Vaslui, Bistriţa, Satu Mare, Harghita şi Botoşani au estimat, fiecare, 

cuprinderea în programele de formare profesională a cel puţin 100 de persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta integrală de cursuri poate fi vizualizată pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

www.anofm.ro , la secţiunea Formare Profesională. 

http://www.anofm.ro/


Distributia somerilor pe grupe de varste la data de 

31.12.2015

Sub 25 ani

15,52%

25 - 29 ani

7,58%

30 - 39 ani

20,35%
40 - 49 ani

27,73%

50 - 55 ani

12,57%

pest e 55 ani

16,26%

 

 

Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 decembrie 2015 

 

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2015, la nivel naţional, a fost de 4,90%, mai mare cu 0,2 

pp faţă de cea din luna noiembrie a anului 2015 şi mai mică cu 0,39 pp faţă de cea din luna decembrie a 

anului 2014. 

 

436.242 de şomeri erau înregistraţi în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, 

dintre care 108.533 primeau indemnizaţie de şomaj.  

 

În perioada de raportare, rata 

şomajului masculin a crescut 

cu 0,09 pp faţă de luna 

precedentă, iar rata 

şomajului feminin a scăzut de 

la 4,51% la 4,45%.  

 

Cei mai mulţi şomeri aveau 

între 40 – 49 de ani (120.972 

persoane), urmaţi de cei din 

grupa de vârstă 30 – 39 de ani 

(88.763), la polul opus 

aflându-se persoanele între 

25 – 29 de ani (33.060).  

 

Şomerii fără studii şi cei cu 

nivel de instruire primar, 

gimnazial şi profesional aveau ponderea cea mai mare în 

totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (76,92 

%), în timp ce şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-

liceal reprezentau 18,03%, iar cei cu studii universitare 

5,06 %. 

 

În luna decembrie 2015, 17 judeţe şi municipiul Bucureşti 

au înregistrat reduceri ale ratei şomajului, cele mai mari 

scăderi fiind în: Vâlcea (cu 0,26 pp), Giurgiu (cu 0,21 pp), 

Galaţi (cu 0,18 pp), Olt (cu 0,14 pp), Teleorman (cu 0,12 

pp) şi în judeţele Caraş, Sibiu şi Gorj cu 0,10 pp fiecare.  

 

Nivelurile cele mai ridicate au fost atinse în Teleorman (10,97%), Vaslui (10,74%), Mehedinţi (10,65%), Buzău 

(9,69%), Dolj (9,21%), Galaţi (8,77%), Olt (7,82%), urmate de judeţele Ialomiţa (7,51%) şi Gorj (7,42%).  

Similar lunilor precedente, cea mai mică rată a şomajului, 1,25 %,  a fost înregistrată în Ilfov. 

 

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 decembrie 2015 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

 300,000
 350,000
 400,000
 450,000
 500,000
 550,000
 600,000
 650,000
 700,000
 750,000
 800,000

Evoluţia numărului de şomeri înregistraţi în perioada 2009 - 2015

http://www.anofm.ro/


 

 

 

Activitatea de comunicare cu mass media în anul 2015 

 

Şi în anul 2015 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 în cursul anului 2015 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.  

 

În anul precedent, ANOFM a elaborat şi transmis mijloacelor de comunicare în masă 246 de comunicate de 

presă, ale căror subiecte au vizat în principal: locurile de muncă vacante disponibile prin intermediul reţelei 

EURES, rata şomajului, prognoza cursurilor de formare profesională, bursele locurilor de muncă (Bursa 

Generală a Locurilor de Muncă, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi), drepturile absolvenţilor ca 

urmare a înregistrării în baza de date a agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă etc. 

 

ANOFM a fost reflectată în spaţiul media ca o instituţie care a transmis informaţii utile clienţilor săi, fapt 

concretizat în cele 1.525 de apariţii în presa scrisă, precum şi la posturile de radio şi de televiziune centrale. 

Şi în anul 2015 au fost acordate interviuri şi s-a asigurat prezenţa la emisiuni de profil, o colaborare constantă 

fiind înregistrată cu posturile Radio România Actualităţi, Radio România Internaţional şi Radio România Antena 

Satelor.  

 

De asemenea, în perioada analizată au fost înregistrate aproximativ 200 de solicitări de informaţii (scrise şi 

telefonice) din partea jurnaliştilor PRO TV, Digi 24, Antena 1, B1, Prima TV, Realitatea TV, TVR, România TV, 

Radio România Actualităţi, Radio România Antena Satelor, Adevărul, Evenimentul Zilei, Ziarul Financiar, 

Jurnalul Naţional, Hot News, Wall-Street, Economica.net , Agerpres, Mediafax.  

Ca subiecte de interes menţionăm: evoluţia locurilor de muncă vacante, topul celor mai mari angajatori, 

cursurile de formare profesională, situaţia şomajului înregistrat şi evoluţia acestuia, topul celor mai mari 

indemnizaţii de şomaj aflate în plată, disponibilizările preconizate şi efectuate, date statistice cu privire la 

absolvenţii înregistraţi în baza de date a ANOFM, drepturile acestora.   

 

Site-ul www.anofm.ro şi pagina de Facebook https://www.facebook.com/fiiinformat sunt alte canale de 

comunicare utilizate intens de agenţie, conţinutul acestora fiind permanent actualizat cu informaţii utile 

publicului ţintă, instituţii colaboratoare şi reprezenţi mass media.  

 

La finalul anului 2015, pagina de Facebook înregistrase peste 1.700 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, 

concedii medicale acordate şomerilor, 

concedieri colective, bilanţul 

activităţilor în anul 2015, Cardul 

Profesional European etc.  

 

 

În demersul de informare a opiniei publice, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au elaborat, 

în anul 2015, 2.627 comunicate de presă, pe teme precum: locurile de muncă vacante din judeţ şi din reţeaua 

EURES, cursurile de formare profesională preconizate a se organiza, situaţia şomajului în judeţ, bursele 

locurilor de muncă, facilităţi acordate angajatorilor etc.  

 

Conferinţele de presă reprezintă un alt instrument de comunicare utilizat în cursul anului 2015, la nivel 

naţional fiind organizate 349 astfel de evenimente. De asemenea, cele 6.158 de interviuri şi declaraţii 

acordate presei de către directorul adjunct şi purtătorul de cuvânt al instituţiei au contribuit la creşterea 

vizibilităţii instituţionale.  

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

ocuparea forţei de muncă în anul 2015.   

 

În contextul alinierii la tendinţele moderne de comunicare, similar anilor precedenţi, difuzarea informaţiei s-a 

realizat şi prin intermediul reţelelor de socializare, sens în care unele structuri teritoriale şi-au creat cont de 

Facebook, în timp altele şi-au dezvoltat contul deja creat şi au mărit frecvenţa postărilor. Această modalitate 

de popularizare a informaţiei va continua şi în anul 2016, având în vedere numărul ridicat de accesări 

înregistrat de articolele care au făcut subiectul postărilor din anul precedent.  

 
 
 
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  
 
Material realizat de Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie  
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