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Comunicat de presă 

16.420 de participanţi la cursurile ANOFM în primele opt luni ale anului 2018 

 

În perioada ianuarie-august 2018, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(ANOFM) a cuprins în programele de formare profesională organizate prin intermediul 

centrelor regionale de formare profesională a adulţilor și centrelor proprii din cadrul 

agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, 16.420 de persoane.  

Dintre acestea, 13.195 sunt șomeri, 1.830 sunt persoane beneficiare de formare la locul de 

muncă prin programe de ucenicie, 19 persoane sunt beneficiare de servicii gratuite de 

evaluare a competențelor, iar 159 sunt persoane beneficiare de servicii gratuite, alţii 

decât şomerii. Restul de 1.217 persoane au participat la cursuri de formare profesională 

fără să beneficize de gratuitate. 

În perioada de referinţă au fost organizate 789 de programe de formare profesională 

gratuite dintre care, 505 programe de calificare/recalificare şi 284 de programe de 

iniţiere, perfecţionare sau specializare. 

În ceea ce priveşte participarea şomerilor la cursurle de formare profesională, cel mai 

ridicat interes pentru astfel de programe s-a înregistrat în rândul persoanelor 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%), la popul opus fiind tinerii sub 25 de ani 

(15,31%) . 

În funcţie de nivelul de studii al şomerilor participanţi la cursurile de formare profesională, 

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%).  

Principalele meserii/ocupaţii, în funcție de numărul de participanți, pentru care s-au 

organizat programele de formare profesională gratuite pentru şomeri în primele 8 luni ale 

anului 2018 sunt: lucrător în comerţ – 1485, inspector (referent) resurse umane - 1028, 

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. 

Mai multe informaţii privind stadiul realizării Planului naţional de formare profesională în 

luna iunie 2018 pot fi vizualizate pe www.anofm.ro, secţiunea Formare profesională.   
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