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Comunicat de presă 

 

Peste 7.500 de participanţi la cursurile ANOFM în primele cinci luni ale anului 2017 

 

 

În perioada ianuarie - mai 2017, 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, 7.584 persoane.  

Dintre acestea, 6.780 sunt șomeri și 635 sunt persoane care nu beneficiază de gratuitate.  

Dintre cele 393 cursuri gratuite începute în perioada de referinţă, 392 au ca sursă de 

finanțare bugetul asigurărilor pentru şomaj.  

Cel mai ridicat interes pentru aceste cursuri s-a înregistrat în rândul șomerilor cu vârsta 

peste 45 de ani (34,63%), urmați de cei din grupa de vârstă 35 – 45 de ani (29,84%), de cei 

cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani (22,77%) și de tinerii sub 25 de ani (12,76 %).  

În funcţie de nivelul de studii, cei mai mulţi cursanţi, 44,51%, au studii medii, 39,50% 

studii primare şi 15,99% studii superioare.  

Ocupaţiile în care au fost formaţi cei mai mulţi şomeri au fost: lucrător în comerț (607), 

operator introducere, validare și prelucrare date (555), inspector (referent) resurse umane 

(517), bucătar (475), agent de securitate (456).  

Rezultatele monitorizării persoanelor care s-au angajat într-o perioadă de cel mult 12 luni 

de la absolvirea cursului arată că 5.201 de participanţi îşi găsiseră un loc de muncă până la 

31 mai 2017.   

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

luna mai 2017 pot fi vizualizate pe www.anofm.ro , secţiunea Formare profesională.   
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