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Ștadiul realiza rii Programului de ocupare a 
forţei de munca  î n luna OCȚOMBRIE  2018 

 
Ca urmare a implementării Programului de Ocupare a Forţei de Muncă, la nivelul județului 
Mureș, în primele zece luni ale anului 2018, au fost încadrate în muncă un număr de 7207  
persoane. 
Dintre acestea, 2106 au peste 45 de ani, 1639 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 
1448 au între 25 și 35 de ani, iar 2014 sunt tineri sub 25 de ani.  
Cele mai multe persoane ocupate sunt de sex feminin 3613.  
În funcţie de rezidenţă, cei mai mulţi angajaţi în perioada de referinţă, 4321, provin din 
mediul urban, iar 2866 din rural.   
Nivelul de pregătire a persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că 
cele mai multe au studii liceale (2468), profesionale (1206), gimnaziale (1286), 371 fiind 
cu studii universitare. 
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă 
înregistrate în baza de date a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au 
domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute 
de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în luna OCTOMBRIE  2018 au fost 
incluse în măsuri active 16219 de persoane 6010 au benenficiat de mediere în vederea 
încadrării pe unul dintre locurile de muncă vacante declarate de angajatori la agenția 
teritorială pentru ocuparea forței de muncă  9189 au beneficiat de informare și consiliere 
 

Măsura activă Realizat în luna  
Octombrie  2018 

Medierea muncii  646 

Formare profesională 57 

Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de 
expirarea indemnizaţiei de şomaj 

30 

Prima de activare pentru șomerii neindemnizați 16 

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea 
şomerilor în vârstă de peste 45 de ani  

211 

Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă 
tineri NEET’s  

20 

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă 3 

Subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai 
instituţiilor de învăţământ 

62 

Acordarea de prime de inserţie absolvenţilor de învăţământ 10 
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Șituaţia statistica  a şomajului î nregistrat î n 
luna OCȚOMBRIE 2018 

 
La sfârşitul lunii OCTOMBRIE  2018, rata şomajului înregistrat la nivel județului Mureș a 

fost de 3,00 %, cu 0,02 pp mai mică faţă de cea din luna anterioară şi cu 1,01 pp mai mică 

faţă de cea din luna OCTOMBRIE a anului 2017.  

Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Județene pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă Mureș, în luna OCTOMBRIE  2018, era de 7033 persoane, mai mic cu 27 de 

persoane faţă de luna anterioară.  

Din totalul şomerilor înregistraţi, 1048 au fost şomeri indemnizaţi şi 5985 neindemnizaţi. 

Numărul şomerilor indemnizaţi a scazut   cu 1  persoana, iar numărul şomerilor 

neindemnizaţi a scăzut cu 26  persoane faţă de luna precedentă.  

Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna OCTOMBRIE 2018, rata şomajului masculin 

a scazut  de la 3,29 % în luna SEPTEMBRIE   2018, la 3,17 %, iar rata şomajului feminin a 

urcat de la 2,67 % în luna SEPTEMBRIE   la 2,77%.  

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

40 – 49 de ani, 1816 persoane, urmată de 30 – 39 de ani, 1688 persoane, la polul opus 

aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani, 566 persoane. 

Şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, au ponderea cea mai mare în totalul 

şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Mureș(52,35%). Şomerii cu nivel de instruire 

gimnazial reprezintă 21,78% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 

2,86%.  
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Ștadiul realiza rii Planului de formare 
profesionala  î n luna octombrie 2018 

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.  

În anul 2018 agenția a organizat 33 programe de formare profesională, la care au fost 

cuprinşi un număr de 568 şomeri, având ca sursă de finanţare bugetul asigurărilor pentru 

şomaj.  

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureş intenţionează să organizeze până 

la 31 decembrie 2018, 8 programe de formare profesională în următoarele meserii şi ocupaţii   

1) – Frizer la Band; 

2) – Inspector resurse umane laTârgu Mureș; 

3) – Expert achiziții publice; 

4) – Sudor; 

5) – Manichiură -pedichiură -la Târgu Mureș; 

6) – Competențe antreprenoriale la Luduș; 

7)       - Auditor mediu la Târnăveni; 

8)       - Agricultor în culturi vegetale și crescător de animale. 

Totodată, pot fi organizate și alte cursuri de formare profesională, în funcție de 

solicitările de pe piața forței de muncă. 
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UNIT 2 RMPD - Ucenicie şi stagii pentru tinerii NEETs 
din regiunile mai puţin dezvoltate 

  
 
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează pe o 
perioadă de 36 de luni, proiectul „UNIT 2 RMPD – Ucenicie şi stagii pentru tinerii NEETs 
din regiunile mai puţin dezvoltate ", POCU/262/2.1/2.2/119910 , cofinanțat de Uniunea 
Europeană din Fondul Social European(FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020 (POCU).  
Obiectivul general al proiectului îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 
900 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO).  
ANOFM și-a propus să susțină financiar, din FSE, derularea programelor de ucenicie şi/sau 
stagiu pentru 900 tineri NEETs, inclusiv tineri din mediul rural sau care aparțin minorității 
romă, înregistrați în evidențele SPO, informaţi, consiliaţi şi profilaţi de către agenţiile 
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă (AJOFM). Proiectul susține financiar 
programele de ucenicie și/sau stagiu derulate de angajatori pentru tineri care au 
domiciliul sau reşedinţa în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.  
Obiectivele specifice ale proiectului prevăd:  

prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul 
de muncă a 812 tineri NEETs șomeri;  

NEETs șomeri, absolvenții de învățământ superior.  
 
Subvențiile sunt în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare ucenic/stagiar.  
Pentru subvenţionarea programelor de ucenicie la locul de muncă, trebuie îndeplinită 
condiţia menţionată în Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, 
respectiv aceea că persoana din grupul ţintă să nu deţină o calificare pentru ocupaţia în 
care se organizează ucenicia la locul de muncă.  
În ceea ce priveşte subvenţionarea programelor de stagiu pentru tinerii NEET absolvenţi 
de învăţământ superior, potrivit Legii nr 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 
absolventii de învăţământ superior, trebuie îndeplinită condiţia ca persoana din grupul 
ţintă să nu fi desfăşurat activitate profesională în același domeniu, anterior absolvirii.  
Proiectul va fi implementat cu sprijinul a 21 agenții județene pentru ocuparea forței de 
muncă din cele 4 regiuni eligibile, conform cererii de finanțare, respectiv Nord-Est 
(Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui), Nord-Vest (Bihor, Bistriţa, Cluj, 
Maramureş, Satu-Mare, Sălaj), Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea), Vest 
(Arad,Caraş-Severin, Hunedoara,Timiş).  
Mai multe informații cu privire la proiectele implementate de ANOFM se pot regăsi prin 
accesarea site-ului: www.anofm.ro, secțiunea „Proiecte”.  
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Activitatea de comunicare cu mass-media 
î n luna Octombrie 2018 

Şi în luna octombrie 2018 Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureș a 
continuat colaborarea cu mass-media locală, unul dintre principalii lianţi între instituţie şi 
clienţii sau potenţialii săi clienţi.  
Evaluarea relaţiei cu presa a reliefat faptul că se acordă o importanţă semnificativă 
activităţii derulate de Serviciul Public de Ocupare din România. Mesajele emise de AJOFM 
Mureș au fost preluate în mod constant, în timp util şi, de cele mai multe ori fără a suferi 
distorsionări.  
Astfel, AJOFM a înregistrat 49 apariţii în mass-media, cele mai multe referindu-se la bursa 
locurilor de muncă, locurile de muncă oferite la nivel județean, dar şi cele disponibile 
prin reţeaua EURES, ucenicia la locul de muncă, cursurile de formare profesională 
preconizate, situaţia şomerilor pe piaţa muncii, etc.  
Prezenţa în mass-media a fost şi rezultatul celor 6 comunicate de presă postate pe site-ul 
www.mures.anofm.ro  şi transmise colaboratorilor din mass-media. 
Ca subiecte de interes menţionăm: oferta locurilor de muncă vacante din țară și prin 
rețeaua EURES, oferta cursurilor de formare profesională, bursa locurilor de muncă, 
ucenicia la locul de muncă  și subvenționarea locurilor de muncă.  
Site-ul www.mures.anofm.ro şi pagina de Facebook https://www.facebook.com/AJOFM-
Mures au fost populate cu informaţii utile, în special locurile de muncă vacante 
disponibile la nivel județean şi în Spaţiul Economic European (SEE) prin reţeaua EURES, 
bursele locurilor de muncă, stadiul realizării Programului naţional de ocupare în anul 
2018, Planul de formare profesională,  prognoza cursurilor de formare profesională, 
ucenicia la locul de muncă, precum și alte domenii de interes, desfăşurate la nivel 
judeţean.  
În luna octombrie, pe pagina de Facebook a AJOFM Mureș au fost postate informaţii 
referitoare la locurile de muncă vacante la nivel naţional, bursa generală a locurilor de 
muncă, locurile de muncă vacante în Spaţiul Economic European, disponibile prin reţeaua 
EURES, cursurile de formare profesională.  

http://www.mures.anofm.ro/
http://www.mures.anofm.ro/

