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Programul de ocupare a forţei de muncă 

pentru anul 2008 al  A.N.O.F.M. 
 
 

Programul  de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2008 s-a întocmit 
având în vedere atribuţiile care revin Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă conform legii de organizare şi funcţionare şi statutului acesteia.  
 Proiectarea programului a avut la bază următoarele documente strategice: 
Programul de Guvernare pentru perioada 2005–2008, Strategia Naţională de 
Ocupare a Forţei de Muncă pentru perioada 2004-2010, Planul Naţional de 
Reforme, precum şi obiectivele strategice ale Uniunii Europene în materie de 
ocupare.  

Principalele obiective generale ale Programului de ocupare a forţei de 
muncă pentru anul 2008 sunt: 

• Flexibilitatea pe piaţa muncii prin creşterea şanselor de ocupare a 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă; 
• Promovarea incluziunii sociale şi asigurarea protecţiei si securităţii sociale la 
locul de muncă. 

Printre obiectivele specifice ale programului putem enumera în principal: 
• combaterea efectelor şomajului structural; 
• incluziunea socială a grupurilor vulnerabile pe piaţa forţei de muncă; 
• grad ridicat de adaptabilitate a  forţei de muncă la cerinţele pieţei prin 
stimularea mobilităţii profesionale şi geografice a persoaneor aflate în căutarea 
unui loc de muncă; 
• prelungirea vieţii active; 
• asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii. 
 

Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2008 s-a elaborat pe 
baza propunerilor agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a agenţiei 
municipiului Bucureşti, propuneri  fundamentate pe baza analizei situaţiei 
economico – sociale înregistrate la nivel teritorial. 

De asemenea, au fost luate în considerare atât evoluţia rezultatelor aplicării 
planurilor şi programelor în domeniul ocupării din ultimii ani, nivelul de 
atractivitate a unor măsuri de stimulare a ocupării, precum şi alte elemente de 
fundamentare cum sunt:  
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• evoluţia şomajului, care a înregistrat o continuă şi constantă descreştere pe toată 
perioada anului 2006 şi în primele 9 luni ale anului 2007;  

• prognoza şomajului înregistrat pentru anul 2008 efectuată de Comisia Naţională 
de Prognoză (CNP) care indică o evoluţie asemănătoare cu cea din ultimii doi 
ani (2006, 2007). Conform CNP se estimează o uşoară reducere a şomajului 
înregistrat, cu 10.000 persoane (şomajul înregistrat estimat pentru anul 2008, ca 
date medii, este de 410.000 persoane, respectiv 4,7%); 

• situaţia intrărilor în şomaj din anii anteriori şi primele 9 luni ale anului 2007, de 
circa 1 mil. - 1,1 mil. persoane. Aceste date, coroborate cu estimările CNP 
privind şomajul pot fi extrapolate şi pentru anul 2008;  

• Structura şomajului pe forme de indemnizare, pe medii rezidenţiale, pe sexe, pe 
vârste, nivel de pregătire profesională, repartizarea teritorială a şomajului etc.  

 
De asemenea, s-a ţinut seama de ţintele strategice din documentele 

programatice adoptate la nivel naţional, mai sus menţionate, sub rezerva că nu 
numai Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă contribuie la atingerea 
acestora, chiar dacă este un actor important pe piaţa muncii, iar eficienţa acţiunilor 
agenţiei este  dependentă de indicatorii conjuncturali care reglează această piaţă.  

Actele normative care au stat la baza proiectării programului şi definirii 
principalilor indicatori cantitativi sunt Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a întregului pachet de norme şi proceduri adoptate pentru 
aplicarea acesteia, Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, precum şi Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în 
muncă a elevilor şi studenţilor.  

 
Măsurile prevăzute a se implementa prin Programul  de ocupare a forţei de 

muncă  în anul 2008 au în vedere ambele segmente ale pieţei muncii şi  constau în: 
• acordarea de servicii gratuite de mediere pe locurile de muncă vacante sau nou 

create prin  furnizarea de informaţii privind locurile de muncă disponibile şi 
punerea în legătură a persoanelor în căutarea unui loc de muncă cu angajatorii, 
întocmirea pentru fiecare persoană a unui plan individual de mediere, 
organizarea bursei generale a locurilor de muncă sau a burselor specializate 
pentru anumite grupuri ţintă în funcţie de nevoile pieţei muncii. Pentru aceasta 
agenţiile teritoriale vor acţiona pentru dezvoltarea relaţiilor personalizate cu 
angajatorii, punându-se accent pe calitatea selecţiilor şi repartiţiilor de personal 
în conformitate cu cerinţele locurilor de muncă; 

• acordarea de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională persoanelor 
în căutarea unui loc de muncă, prin furnizarea de informaţii privind piaţa 
muncii şi evoluţia ocupaţiilor, evaluarea şi autoevaluare personalităţii în 
vederea orientării profesionale, dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum şi instruirea în metode şi 
tehnici de căutare a unui loc de muncă; 

• acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea 
şomajului, încercându-se astfel prevenirea şomajului de lungă durată în rândul 
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tinerilor până în vârstă de 25 ani şi a celorlalte categorii de şomeri, supuşi 
riscului rămânerii în şomaj mai mult de 6 luni, respectiv 12 luni; 

• stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea de prime de încadrare sau 
instalare, după caz; 

• organizarea de cursuri de formare profesională, prin cuprinderea unui număr 
sporit de şomeri în cursuri de iniţiere, calificare, recalificare sau de specializare, 
urmărindu-se ca la absolvire rata de suces, respectiv încadrarea în muncă să fie 
cât mai ridicată. Pentru calificarea forţei de muncă agenţia va acorda o atenţie 
deosebită organizării de cursuri  de formare profesională în meserii solicitate în 
mod constant pe piaţa muncii, oferind şomerilor un grad mai ridicat de 
mobilitate profesională, iar angajatorilor posibilitatea de a încadra forţă de 
muncă pregătită profesional, conform nevoilor; 

• acordarea gratuită de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei 
activităţi independente sau iniţierea unei afaceri, în scopul creşterii gradului de 
ocupare prin înfiinţarea propriei afaceri; 

• acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea persoanelor peste 45 de 
ani, întreţinători unici de familie, părinţi unici susţinători ai familiilor 
monoparentale, sau pentru încadrarea persoanelor care mai au 3 ani până la 
îndeplinirea condiţiilor de pensionare, astfel reducând şomajul în rândul 
persoanelor cu nevoi speciale şi prelungind viaţa activă a persoanelor aflate în 
dificultate de a se reintegra pe piaţa forţei de muncă după o anumită vârstă; 

• stimularea angajatorilor pentru încadrarea absolvenţilor de învăţământ şi a 
absolvenţilor, corelată cu o consiliere profesională de calitate în rândul tinerilor; 

• acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea persoanelor cu handicap; 
• acordarea de acompaniament personalizat tinerilor cu risc de marginalizare 

socială prin încheierea de contracte de solidaritate şi oferirea de servicii 
specifice, inclusiv prin acordarea de subvenţii angajatorilor de inserţie care 
încadrează persoane din această categorie; 

• subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru ocuparea temporară în 
lucrări de dezvoltare locală, dând şanse persoanelor aflate în şomaj de lungă 
durată de a se reintegra pe piaţa muncii chiar şi pentru o perioadă de timp 
determinată; 

•  acordarea de credite cu dobândă avantajoasă, diferenţiată, aceasta conducând la 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, la reducerea discrepanţelor regionale şi la 
dezvoltarea IMM-urilor şi implicit la crearea de noi locuri de muncă durabile, 
având ca rezultat dezvoltarea economică. 

Programul de ocupare a fost proiectat astfel încât măsurile ce vor fi 
implementate să fie  orientate către reprezentarea echilibrată a tuturor categoriilor 
de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, punându-se accent pe măsurile 
de mediere, de informare şi consiliere/orientare profesională, furnizarea de pachete 
personalizate de măsuri active de ocupare, consolidarea relaţiilor cu partenerii 
sociali.  

Ţinând cont de evoluţia şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM, de 
fluxurile intrărilor şi ieşirilor din şomaj în ultimii ani, de estimările Comisiei 
Naţionale de Prognoză privind şomajul la finele anului 2008, agenţia îşi propune 
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pentru anul 2008, cuprinderea în programe de măsuri active a minimum 900.000 

persoane. Prognozăm că cel puţin 800.000 persoane vor fi cuprinse în servicii de 
medierea muncii, 450.000 persoane vor beneficia de servicii de informare şi 
consiliere profesională (ceea ce ar însemna aprox. 50% din numărul de persoane 
estimate a fi înregistrate în evidenţa agenţiei în 2008).  

Peste 45% dintre persoanele care vor fi cuprinse în servicii de ocupare (cel 
puţin 400.000 persoane)  vor fi ocupate pe piaţa muncii. 

Având în vedere că activitatea de bază a agenţiei este intermedierea cererii şi 
ofertei forţei de muncă, se prevede ca 262.565 persoane, respectiv 65% din 
programul de ocupare, să fie încadrate ca urmare a medierii muncii (finanţată 
indirect prin activitatea curentă), iar 137.435 persoane prin alte tipuri de măsuri 
active (finanţate direct din bugetul asigurărilor pentru şomaj), prevăzute atât în 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 116/2002 
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi Legea nr. 
72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor (anexa     
nr. 1). 

 
Cele 137.435 persoane urmează a fi ocupate pe piaţa muncii prin 

următoarele măsuri (indicatori fizici ce sunt defalcaţi pe judeţe în anexa nr. 2): 
• 32.430 persoane prin stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 

anumitor categorii de persoane: 
- 17.455 persoane prin stimularea angajatorilor pentru încadrarea 

persoanelor în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici 
susţinători ai familiilor monoparentale, 

- 14.195 persoane prin stimularea angajatorilor pentru încadrarea 
absolvenţilor de învăţământ, 

- 535 persoane prin stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor 
care mai au 3 ani până la îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare, 

- 245 persoane prin stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor 
cu handicap, 

• 36.965 persoane prin  subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă pentru 
ocuparea temporară în lucrări de dezvoltare locală, 

• 19.375 persoane prin informare şi consiliere profesională , 
• 15.720 persoane prin absolvirea cursurilor de formare profesională, 
• 20.300 persoane prin alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de 

expirarea perioadei pentru care primesc indemnizaţie de şomaj, 
• 2.705 persoane prin stimularea mobilităţii forţei de muncă, 
• 5.985 absolvenţi beneficiari de primă de încadrare, 
• 1.550 persoane prin acordarea de credite cu dobândă avantajoasă, 
• 720 persoane prin servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei 

activităţi independente sau iniţierea unei afaceri, 
• 1.445 persoane prin încheierea de contracte de solidaritate cu angajatori de 

inserţie pentru tinerii ce îndeplinesc condiţiile Legii nr. 116/2002  privind 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. 
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Programul  de ocupare a forţei de muncă  pentru anul 2008 vizează 
ocuparea  unor persoane care au acces mai greu pe piaţa muncii (anexa nr. 3) şi 
anume: 

• 11.090  persoane de etnie romă; 
• 770  persoane cu handicap; 
• 345  absolvenţi de 18 ani postinstituţionalizaţi; 
• 60  persoane eliberate din detenţie; 
• 35 cetăţeni străini, 
•  25  persoane supuse riscului traficului de fiinţe umane; 
• 5  persoane imigrante; 
• 5 persoane refugiate. 

Având în vedere că una din priorităţile agenţiei este ocuparea persoanelor de 
etnie romă, pentru anul 2008 s-a propus creşterea sarcinii de ocupare pentru 
această categorie cu aprox. 10% faţă de anul 2007, în sprijinul căreia vor veni 
acţiunile desfăşurate de serviciul public de ocupare cum sunt: caravana ocupării în 
comunităţile cu populaţie numeroasă de etnici romi, bursa locurilor de muncă şi 
dezvoltarea colaborării cu reprezentanţii romilor. 

Structura persoanelor ce vor fi ocupate prin program, după forma de şomaj 
(indemnizaţi sau neindemnizaţi) a fost proiectată astfel încât să se asigure un 
echilibru între cele două categorii, având în vedere că în medie lunară, numărul 
şomerilor neindemnizaţi în totalul şomerilor din evidenţă este de aprox. 65%. Din 
totalul celor 400.000 persoane propuse a fi ocupate, cca. 69% vor fi şomeri 
neindemnizaţi (274.885 persoane), 30% şomeri indemnizaţi (118.760 persoane), 
iar restul (6.355) alte persoane în căutarea unui loc de muncă aflate în evidenţa 
ANOFM. 
 De asemenea, programul prevede încadrarea în muncă a 19.120  şomeri de 

lungă durată, din care 5.040  sunt tineri sub 25 ani, iar 14.080  sunt  şomeri de 
lungă durată în vârstă de peste 25 ani (anexa nr. 4). 

Ca urmare a analizei structurii pe sexe a stocului mediu lunar de şomeri 
înregistraţi în evidenţe (circa 43% din stocul mediu lunar de şomeri sunt femei), 
pentru anul 2008 s-a prevăzut în  programul de ocupare, încadrarea în muncă a 
162.915  femei (41% din program) şi 237.085  bărbaţi (anexa nr. 5). 

Structura pe vârste a programului (anexa nr. 6) este în concordanţă cu 
structura numărului de şomeri înregistraţi, pe categorii de vârstă, şi prevede 
ocuparea a: 

- 86.650 persoane sub 25 ani (22% din program),  
- 103.855  persoane între 25-35 ani ( 26% din program) ; 
- 109.375  persoane între 35-45 ani (27 % din program); 
- 100.120  persoane peste 45 ani (25 % din program), din care, 43.030  

persoane peste 50 ani (11 % din program); 
Structurat pe mediile de provenienţă (urban sau rural), programul prevede 

ocuparea a 220.985 persoane din mediul urban (55% din total program) şi 
179.015  persoane din mediul rural, respectiv 45% din total program, în situaţia în 
care, în ultimii ani, cca. 58% din stocul mediu lunar al şomerilor înregistraţi  
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provin din mediu rural (anexa nr. 7). Această structură este determinată şi de oferte 
mai mari de angajare în mediul urban, acolo unde şi dezvoltarea economică este 
mai mare. 

Pentru anul 2008, în scopul creşterii gradului de ocupare a persoanelor din 
mediul rural sau a persoanelor din localităţi urbane care au probleme de reintegrare 
socială ca urmare a restructurării economice, ANOFM a inclus în Programul de 

ocupare a forţei de muncă pentru anul 2008: Programul 140 (anexa nr. 8), special 

pentru 140 de localităţi din mediul rural; Prograul 25 (anexa nr. 9),  special 

pentru 25 de localităţi  urbane. Criteriile care au stat la baza stabilirii localităţilor 
au fost: ponderea  mare a şomerilor în total populaţie activă şi gradulul redus de 
dezvoltare economică. Prin implementarea acestor programe se estimează ocuparea 
unui număr total de 15.620 persoane, respectiv 6.340 în localităţile rurale şi 9.280 
în cele urbane.  

De asemenea, în scopul reintegrării profesionale a persoanelor de etnie 
roma, în Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2008 este inclus şi  
Programul 150 (anexa nr. 10), special pentru comunităţi cu număr mare de 

etnici roma prin care se estimează ocuparea unui număr total de 4.525 persoane 
aprox. 41% din numărul total al persoanelor de etnie roma propuse a fi ocupate în 
anul 2008. 

 În cadrul acestor programe speciale, accentul se pune pe acţiuni 
personalizate, în mod special pe medierea muncii şi ocuparea temporară în lucrări 
de dezvoltare locală. 
 

Pentru stabilirea unor legături timpurii între educaţie şi piaţa forţei de muncă 
şi familiarizarea tinerilor cu mediul de muncă  şi obţinerea de venituri din muncă 
remunerată şi formală, în baza Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în 
muncă a elevilor şi studenţilor, ANOFM a inclus în Programul de ocupare a forţei 
de muncă pentru anul 2008 un  Program special pentru elevi şi studenţi.  Prin 
acest program s-a propus ocuparea pe perioada vacanţelor a 3.835 elevi şi 2.010 

studenţi (anexa nr. 11).  
 
La repartizarea sarcinilor din Programul de ocupare a forţei de muncă pentru 

fiecare judeţ (anexei nr. 2), s-au avut în vedere anumite criterii: numărul de şomeri 
aflaţi în evidenţe, rata şomajului şi structura şomajului la nivel teritorial, tendinţele 
şi posibilităţile de dezvoltare economico-socială la nivelul fiecărui judeţ, 
capacitatea de absorbţie a pieţei muncii în funcţie de ramurile de activitate 
preponderente în judeţ. 
 

În funcţie de fluxul intrărilor în şomaj în evidenţele agenţiilor judeţene, dar 
şi de estimările privind dezvoltarea economică locală, harta ţării (anexa nr. 12), în 
ceea ce priveşte Programul de ocupare pentru anul 2008, a fost împărţită în 4 zone 
mari: 
•  zona I : 
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- judeţele în care fluxul intrărilor în şomaj este foarte ridicat şi există 
oportunităţi de dezvoltare economică foarte mare şi implicit de plasare 
pe piaţa muncii a disponibilului de forţă de muncă; 

- numărul persoanelor propus a fi ocupate prin program este mai mare 
de 10.000 persoane; 

• zona II: 
-  judeţe în care fluxul intrărilor în şomaj este ridicat, cu oportunităţi de 

dezvoltare economică mare şi implicit de plasare pe piaţa muncii a 
disponibilului de forţă de muncă mare; 

- numărul persoanelor propus a fi ocupate prin program este cuprins 
între 7.000 şi 10.000 persoane; 

• zona III: 
-  judeţe în care fluxul intrărilor în şomaj este mediu, cu oportunităţi de 

dezvoltare economică medie şi implicit de plasare pe piaţa muncii a 
disponibilului de forţă de muncă medie; 

- numărul persoanelor propus a fi ocupate prin program este cuprins 
între 6.000 şi 7.000 persoane (judeţul Sibiu este un caz distinct în 
peisajul zonei deoarece se estimează o stagnare a dezvoltării 
economice în anul 2008); 

• zona IV: 
-  judeţe în care fluxul intrărilor în şomaj este mic, cu oportunităţi de 

dezvoltare economică mică şi implicit de plasare pe piaţa muncii a 
disponibilului de forţă de muncă mică; 

- numărul persoanelor propus a fi ocupate prin program este sub 6.000 
persoane (judeţul Ilfov are o situaţie specifică în cadrul zonei deoarece  
posibilităţile de plasare sunt foarte reduse deoarece forţa de muncă din 
acest judeţ, în mare parte, este ocupată în municipiul Bucureşti). 

 
Măsurile active de stimulare a ocupării propuse a fi implementate au 

asigurată finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008 (aşa cum a 
fost proiectat), fiind alocate 403.498 mii lei, ceea ce reprezintă 21,95% din totalul 
cheltuielilor bugetului anual.  

Implementarea Programului de ocupare poate fi influenţată de evoluţiile 
ulterioare de pe piaţa muncii, ale economiei din România şi din peisajul european, 
de forma finală a bugetului asigurărilor pentru şomaj şi de eventualele rectificări 
ale acestuia. De aceea, programul este considerat flexibil, cu posibilitatea 
modificării acestuia pe parcursul anului. 

 
Prin programul propus şi prin măsurile ce vor fi implementate se va asigura 

dezvoltarea şi întărirea parteneriatului social atât cu angajatorii şi asociaţiile 
patronale, cât şi cu angajaţii  şi organizaţiile sindicale având în vedere facilităţile şi 
stimulentele acordate, precum şi atingerea obiectivelor propuse. 
 


