Notă de monitorizare
Situația statistică a șomajului înregistrat la Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe parcursul a 9 luni ale anului 2021
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2021, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin intermediul
subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) a lucrat cu 60473 persoane aflate în căutarea unui loc
de muncă.






Analizând structura persoanelor înregistrate în căutarea unui loc de muncă (60473), evidențiem următoarele:
52,3% au constituit bărbații, iar ponderea femeilor este de 47,7% (28643);
19,9% au constituit persoanele cu vârsta de 55-63 de ani (12060);
4,4% au constituit persoanele de etnie romă (2656);
1,5% au constituit persoanele cu dizabilități (920);
1,1% au constituit persoanele reîntoarse de peste hotare (654).

În perioada gestionată, au fost înregistrați 24564 șomeri noi (sau 40,6% șomeri din totalul persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă).
Analizând structura șomerilor înregistrați (24564), putem constata că:
 64,8% dintre șomeri aveau un nivel de instruire primar/gimnazial/liceal și nu dețineau o calificare profesională (15923);
 62,8% au constituit persoanele din mediul rural (15433);
 50,7% au constituit bărbații, iar ponderea femeilor este de 49,3% (12119);
 33,7% erau pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă (8268);
 25,6% nu au lucrat înainte de înregistrare 2 ani sau mai mult, au revenit pe piața muncii după o întrerupere – 6298
șomeri (3049 femei, 48,4%);
 19,6% din șomeri erau tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (4816), 10,6% - cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani (2596),
34,5% - cu vârsta 16-35 ani (8471);
 18,7% din șomeri au constituit persoanele cu vârsta de 55-63 ani (4593);
 4,8% au constituit persoanele de etnie romă: 1187 șomeri, dintre care 698 femei (58,8%);
 2,6% au constituit persoanele reîntoarse de peste hotare: 628 șomeri, dintre care 259 femei (41,2%);
 1,9% au constituit persoane cu dizabilități: 464 șomeri, dintre care 195 femei (42,0%).
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2021, STOFM au lucrat cu 50129 șomeri, dintre care 25525 trecători din anul 2020. De
la începutul anului curent în baza de date a ANOFM au fost înregistrate 23713 locuri de muncă vacante declarate de către
2976 angajatori. La finele lunii septembrie a a. 2021, în evidență la STOFM erau 15147 șomeri, dintre care 7851 femei
(51,8%) și 11608 locuri de muncă vacante active.
-

-

Analizând structura beneficiarilor de servicii și măsuri active de ocupare a forței de muncă, evidențiem următoarele:
55810 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au beneficiat de servicii de informare, dintre care 43842 persoane
cu statut de șomer inclusiv trecători din a. 2020, sau 78,6% (21727 femei sau 49,6%) (art. 25 din Legea 105/2018);
21742 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au beneficiat de servicii de intermediere a muncii, dintre care
19158 persoane cu statut de șomer, sau 88,1% (9732 femei sau 50,8%) (art. 27 din Legea 105/2018);
6182 șomeri au beneficiat de servicii de ghidare în carieră sau 25,2% din totalul șomerilor înregistrați (3555 femei sau
57,5%) (art. 26 din Legea 105/2018);
6746 șomeri au fost susținuți la angajarea în câmpul muncii sau 27,5% din totalul șomerilor înregistrați, femei – 3373,
sau 50,0% din angajați;
563 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, din care 397 femei (70,5%),
319 absolvenți de cursuri au fost angajați în câmpul muncii (56,7% din absolvenți) (art. 32 din Legea 105/2018);
303 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă, dintre care 131 femei (43,8%), iar 156
angajatori au beneficiat de subvenții (art. 36 din Legea 105/2018);
219 persoane au beneficiat de servicii de preconcediere (82 femei sau 37,4%) (art. 28 din Legea 105/2018);
179 șomeri au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni, iar 104 angajatori au beneficiat de
subvenții (art. 34 din Legea 105/2018);
81 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea îndemnizației unice de
încadrare pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectate de STOFM (art. 41 din Legea
105/2018);
32 șomeri au absolvit instruirea la locul de muncă, 145 au fost înmatriculați în 9 luni ale anului 2021, 43 de angajatori
au beneficiat de subvenții (art. 33 din Legea 105/2018);
11 cereri de solicitare a subvențiilor pentru inițierea unei afaceri, dintre care 5 contracte au fost semnate, iar 5 șomeri
au fost angajați prin respectiva măsură, 5 angajatori au beneficiat de subvenții (art. 39 din Legea 105/2018);
3 contracte au fost semnate pentru acordarea subvențiilor pentru susţinerea proiectelor de iniţiative locale, 3 angajatori
au beneficiat de subvenții (art. 40 din Legea 105/2018);
pentru 2980 șomeri, STOFM au emis decizii de acordare a ajutorului de șomaj, care au fost expediate către Casa
Națională de Asigurări Sociale pentru calcularea mărimii, perioadei și plata ajutorului de șomaj în conformitate cu
prevederile Legii nr. 105/2018.
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