Notă de monitorizare
Situația statistică a șomajului înregistrat la Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe parcursul a 7 luni ale anului 2021
Pe parcursul a 7 luni ale anului 2021, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin intermediul
subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) a lucrat cu 53684 persoane aflate în căutarea unui loc
de muncă.






Analizând structura persoanelor înregistrate în căutarea unui loc de muncă (53684), evidențiem următoarele:
52,0% au constituit bărbații, iar ponderea femeilor este de 48,0% (25745);
20,2% au constituit persoanele cu vârsta de 55-63 de ani (10866);
4,5% au constituit persoanele de etnie romă (2421);
1,5% au constituit persoanele cu dizabilități (805);
1,0% au constituit persoanele reîntoarse de peste hotare (530).

În perioada gestionată, au fost înregistrați 19822 șomeri noi (sau 36,9% șomeri din totalul persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă).
Analizând structura șomerilor înregistrați (19822), putem constata că:
 65,1% dintre șomeri aveau un nivel de instruire primar/gimnazial/liceal și nu dețineau o calificare profesională (12903);
 63,9% au constituit persoanele din mediul rural (12659);
 50,6% au constituit bărbații, iar ponderea femeilor este de 49,4% (9787);
 33,7% erau pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă (6687);
 24,9% nu au lucrat înainte de înregistrare 2 ani sau mai mult, au revenit pe piața muncii după o întrerupere – 4943
șomeri (2383 femei, 48,2%);
 19,6% din șomeri erau tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (3878), 10,4% - cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani (2070),
34,8% - cu vârsta 16-35 ani (6893);
 18,3% din șomeri au constituit persoanele cu vârsta de 55-63 ani (3622);
 4,8% au constituit persoanele de etnie romă: 960 șomeri, dintre care 565 femei (58,9%);
 2,6% au constituit persoanele reîntoarse de peste hotare: 512 șomeri, dintre care 210 femei (41,0%);
 1,8% au constituit persoane cu dizabilități: 362 șomeri, dintre care 152 femei (42,0%).
Pe parcursul a 7 luni ale anului 2021, STOFM au lucrat cu 45384 șomeri, dintre care 25525 trecători din anul 2020. De
la începutul anului curent în baza de date a ANOFM au fost înregistrate 17243 locuri de muncă vacante declarate de către
2486 angajatori. La finele lunii iulie a. 2021, în evidență la STOFM erau 18214 șomeri, dintre care 9304 femei (51,1%) și
9639 locuri de muncă vacante active.
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Analizând structura beneficiarilor de servicii și măsuri active de ocupare a forței de muncă, evidențiem următoarele:
49426 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au beneficiat de servicii de informare, dintre care 39512 persoane
cu statut de șomer inclusiv trecători din a. 2020, sau 79,9% (19575 femei sau 49,5%) (art. 25 din Legea 105/2018);
17665 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au beneficiat de servicii de intermediere a muncii, dintre care
15832 persoane cu statut de șomer, sau 89,6% (8146 femei sau 51,5%) (art. 27 din Legea 105/2018);
5045 șomeri au beneficiat de servicii de ghidare în carieră sau 25,5% din totalul șomerilor înregistrați (2920 femei sau
57,9%) (art. 26 din Legea 105/2018);
4920 șomeri au fost susținuți la angajarea în câmpul muncii sau 24,8% din totalul șomerilor înregistrați, femei – 2627,
sau 53,4% din angajați;
391 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, din care 270 femei (69,1%),
265 absolvenți de cursuri au fost angajați în câmpul muncii (art. 32 din Legea 105/2018);
251 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă, dintre care 111 femei (44,2%), iar 136
angajatori au beneficiat de subvenții (art. 36 din Legea 105/2018);
205 persoane au beneficiat de servicii de preconcediere (73 femei sau 35,6%) (art. 28 din Legea 105/2018);
140 șomeri au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni, iar 86 de angajatori au beneficiat de
subvenții (art. 34 din Legea 105/2018);
60 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);
10 cereri de solicitare a subvențiilor pentru inițierea activităților de antreprenoriat, dintre care 4 contracte au fost
semnate, iar 2 șomeri au fost angajați prin respectiva măsură (art. 39 din Legea 105/2018).
pentru 2476 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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