Notă de monitorizare
Situația statistică a șomajului înregistrat la Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe parcursul a 11 luni ale anului 2020
Pe parcursul perioadei ianuarie – noiembrie 2020, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) a lucrat cu
73548 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 45981 șomeri noi înregistrați (62,5%).
Analizând structura persoanelor înregistrate în căutarea unui loc de muncă (73548), se conturează
următoarele:
 51,3% au constituit bărbații, iar ponderea femeilor este de 48,7% (35841);
 19,4% au constituit persoanele cu vârsta de 55-63 de ani (14320);
 4,3% au constituit persoanele de etnie romă (3179);
 2,1% erau cetățeni reveniți de peste hotare (1577);
 2,0% au constituit persoanele cu dizabilități (1446);
 0,1% persoane erau cetățeni străini (94).
În perioada gestionată, au fost înregistrați 45981 șomeri noi (sau 62,5% șomeri din totalul
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă).
Analizând structura șomerilor înregistrați (45981), se conturează următoarele:
 63,8% dintre șomeri aveau un nivel de instruire primar/gimnazial/liceal și nu dețineau o calificare
profesională (29317);
 59,9% au constituit persoanele din mediul rural (27556);
 50,7% au constituit bărbații, iar ponderea femeilor este de 49,3% (22660);
 32,1% s-au aflat în șomaj mai mult 6 luni (14791) și 14,2% - mai mult de 12 luni (6538);
 33,1% erau pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă (15232);
 18,1% din șomeri erau tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (8326), 15,8% - cu vârsta cuprinsă
între 16-24 ani (4287), 33,8% - cu vârsta 16-35 ani (15552);
 18,0% din șomeri au constituit persoanele cu vârsta de 55-63 ani (8285);
 4,8% au constituit persoanele de etnie romă: 2228 șomeri, dintre care 1221 femei (54,8%);
 3,3% au constituit persoanele reîntoarse de peste hotare: 1524 șomeri, dintre care 610 femei (40%);
 2,0% au constituit persoane cu dizabilități: 904 șomeri, dintre care 395 femei (43,7%);
 0,1% cetățeni străini: 56, dintre care 30 femei.
La finele lunii noiembrie curent, în evidență la STOFM erau 23738 șomeri, dintre care 12161 femei
(51,2%) și 7466 locuri de muncă vacante active.
Analizând structura beneficiarilor de servicii și măsuri de ocupare a forței de muncă, se conturează
următoarele:
- 59180 șomeri au beneficiat de servicii de informare, inclusiv trecători din 2019, dintre care 28989
femei (48,9%);
- 21079 șomeri au beneficiat de servicii de intermediere a muncii, dintre care 10789 femei (51,1%);
- 622 șomeri, inclusiv trecători, au absolvit cursurile de formare profesională;
- 223 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă (art.36), dintre care 164
persoane cu vârsta de 50 ani și peste, 39 persoane cu dizabilități, etc.;
- 89 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea unor
îndemnizații unice pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectată de
STOFM;
- 73 șomeri au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni;
- 45 șomeri au beneficiat de instruire la locul de muncă în cadrul unității;
- 8607 șomeri au fost susținuți la angajarea în câmpul muncii de către STOFM;
- numărul deciziilor de acordare a ajutorului de șomaj, expediate către Casa Națională de Asiguări
Sociale în conformitate cu prevederile Dispoziției Comisiei Naționale Situații Excepționale nr. 16
din 10.04.2020 (până la data de 03.12.2020) au fost de 24009, dintre care conform Legii 105/2018 9123 decizii de acordare a ajutorului de șomaj. 7868 șomeri, inclusiv trecători din anul 2019 au
beneficiat de ajutor de șomaj, de la începutul anului 2020, conform prevederilor Legii nr. 105/2018.
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