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Noi cursuri de formare profesională organizate în luna martie 2016,  

la nivel naţional 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a programat, pentru luna martie 2016, 171 de programe 

de formare profesională pentru 3.252 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare 

profesională gratuite. Programele sunt organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi 

de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.  

 

 

În judeţele Brașov, Bihor, Hunedoara, Mureș 

și Covasna sunt prognozate cursurile cu cel 

mai mare număr de participanţi în luna 

martie 2016.  

 

 

Meseriile cele mai solicitate care fac 

obiectul programelor de formare 

profesională organizate în perioada 

menţionată sunt: 

 

 lucrător în comerţ – 281  persoane; 

 bucătar – 227 persoane; 

 operator introducere validare şi 

prelucrare date – 190 persoane; 

 instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze – 158 persoane; 

 contabil – 151 persoane; 

 frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist – 146 persoane; 

 manichiurist, pedichiurist – 190 persoane;  

 agent de securitate – 118 persoane; 

 ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – 112 persoane; 

 lucrător în structuri pentru construcții – 105 persoane.  
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Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională  

în primele două luni ale anului 2016 
 

 

Prin Planul naţional de formare profesională pentru anul 2016, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă şi-a propus cuprinderea în programe de formare profesională a unui număr de 44.626 de persoane.  

 

În primele două luni au beneficIat de formare profesională/evaluare a competenţelor/ucenicie, 2.368 de 

persoane, după cum urmează:  

 2.058 şomeri; 

 239 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate; 

 56 persoane care beneficiază de servicii gratuite, alții decât șomerii;  

 15 persoane cuprinse în programe de ucenicie.   

 

 

2.317 persoane au participat la programele organizate prin reţeaua de centre aflate în subordinea Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, iar 36 la cele organizate prin intermediul furnizorilor 

autorizaţi de formare profesională cu care agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat 

contracte.   

 

În perioada ianuarie – februarie 2016 au început 111 programe de formare profesională gratuite, finanţate 

din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  

 

Analizând, în funcţie de nivelul de studii, participarea celor 2.058 de persoane din rândul şomerilor la 

cursuri, ponderea cea mai mare au înregistrat-o persoanele cu studii medii (48,93%), urmate de cele cu 

studii primare (34,01%), la polul opus aflându-se persoanele cu studii superioare (17,06%). 

 

Cursurile se organizează ţinând cont, pe se o parte, de cererea pieţei muncii şi, pe de altă parte, de opţiunile 

şi aptitudinile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.  

 

Ca urmare, cele mai multe programe de formare profesională gratuite pentru şomeri au fost organizate în 

următoarele meserii/ocupaţii: 

 operator introducere validare şi prelucrare date – 211 şomeri; 

 inspector /referent resurse umane – 199 şomeri; 

 instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze – 120 şomeri; 

 lucrător în comerţ – 114 şomeri; 

 frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist – 107 şomeri; 

 contabil – 98 şomeri; 

 agent de securitate – 95 şomeri; 

 comunicare în limba engleză – 74 şomeri; 

 îngrijitor bătrâni la domiciliu – 68 șomeri.  

 

 
*Textul integral al documentului poate fi vizualizat pe site-ul ANOFM, www.anofm.ro , la secţiunea Formare profesională. 

http://www.anofm.ro/


 

 

Activitatea de comunicare cu mass media în luna februarie 2016 

 

În luna februarie 2016, activitatea de comunicare cu presa a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă  s-a concretizat în 47 de apariţii, cele mai multe vizând locurile de muncă oferite la nivel naţional, dar 

şi cele disponibile prin reţeaua EURES, cursurile de formare profesională preconizate, situaţia şomerilor pe 

piaţa muncii etc. 

 

Prezenţa în mass-media a fost şi rezultatul celor 11 solicitări adresate instituţiei de reprezentanţii presei 

scrise sau radio-TV, a interviurilor acordate de reprezentanţii ANOFM la posturile radio (Radio România 

Internaţional, Radio România Antena Satelor), a celor 11 comunicate de presă postate pe site-ul 

www.anofm.ro şi transmise colaboratorilor din mass-media. 

 

Ca subiecte de interes menţionăm: evoluţia locurilor de muncă vacante, atât la nivel naţional, cât şi prin 

reşeaua EURES, cursurile de formare profesională, situația șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM, date 

statistice privind absolvenții înregistrați în baza de date a ANOFM. 

 

Menţionăm că există o colaborare săptămânală cu publicaţia Evenimentul Zilei către care sunt furnizate date 

statistice referitoare la şomaj şi la ocupare în diverse judeţe.  

 

Site-ul www.anofm.ro şi pagina de Facebook https://www.facebook.com/fiiinformat au fost populate cu 

informaţii utile, în special locurile de muncă disponibile prin reţeaua EURES, bursele locurilor de muncă, 

instrumente utile în căutarea unui loc de muncă, precum şi alte evenimente de interes din domeniu, 

desfăşurate la nivel judeţean sau internaţional.  

 

În luna februarie, pe pagina de Facebook  a ANOFM au fost postate 17 articole; cel mai mare impact l-a avut 

cel referitor la locurile de muncă vacante pentru însoțitor de zbor / steward, postat în data de 1 februarie, 

respectiv 2.049 de vizualizări.  

Şi alte materiale au prezentat interes: ”Informeaza-te despre primul tău loc de muncă EURES”, 1.487 

vizualizări, locuri de muncă vacante prin intermediul EURES, 1.424 vizualizări, materialul ”Valorifică pentru 

viitor ORICE perioadă lucrată ORIUNDE în SEE!”, 1.194 vizualizări.  

 

La sfârşitul lunii februarie, pagina de Facebook a ANOFM avea 1.950 de aprecieri.  
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Şi structurile subordonate ANOFM au utilizat mijloacele de comunicare în masă şi instrumentele specifice 

(comunicate de presă, conferinţe de presă, materiale informative, rubrici permanente în presa scrisă şi audio-

video) cu scopul informării cât mai corecte şi la timp a beneficiarilor/ potenţialilor beneficiari. 

 

 

Subiectele care au asigurat cea mai mare vizibilitate a instituţiilor în presa scrisă, audio şi video au vizat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse*: Măsuri active, prevederi ale Legii nr. 76/2002, mediatizarea acţiunilor întreprinse de agenţia teritorială în judeţ, numărul 

absolvenţilor aflaţi în evidenţă, utilizarea şi eliberarea formularelor europene în domeniul şomajului etc.  

 

 

În luna februarie, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au elaborat 170 comunicate de presă, 

pe aceleași teme de interes pentru public precum: locurile de muncă vacante din judeţ şi prin reţeaua EURES, 

cursurile de formare profesională preconizate a se organiza, situaţia şomajului în judeţ, bursele locurilor de 

muncă, facilităţi acordate angajatorilor etc.  

 

De asemenea, în perioada de referință, la nivel naţional au fost organizate 12 conferințe de presă, au fost 

acordate, de către directorul adjunct și purtătorul de cuvânt, 310 interviuri, declarații presei de la nivel 

județean.   

 

2.883 de apariţii în presa scrisă, video şi audio locală şi judeţeană au înregistrat agenţiile teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă în luna februarie 2016.   

 

Difuzarea informaţiei s-a realizat şi prin intermediul reţelelor de socializare, sens în care structurile 

teritoriale care dispun în prezent de pagină de Facebook, au continuat popularea acesteia cu articole utile.  
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 Your First Eures Job – soluția pe care o căutați 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul Your first EURES job – VP/2014/013/0068 a fost aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 
01.06.2015 – 31.05.2017, iar aplicantul principal este Serviciul Public de Ocupare din Suedia. 
 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă este co-aplicant, alături de Serviciile Publice de Ocupare 
din Danemarca, Finlanda, Slovenia, Irlanda, Portugalia şi Insulele Azore.  
  
Obiectivul general al proiectului este de a sprijini mobilitatea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, 
în ţările UE, de a asigura suport pentru identificarea unui loc de muncă, prin consiliere, mediere şi servicii de 
recrutare, folosind capacitatea reţelei serviciilor publice şi a reţelei EURES.  
 
Rezultatul concret constă în plasarea a minimum 1.200 de tineri la nivel european, prin acordarea unui număr 
corespunzător de subvenţii de mobilitate. 
 
Programul Primul tău loc de muncă EURES se adresează tinerilor solicitanți de loc de muncă, dar și 
angajatorilor care doresc să își ocupe posturile vacante. 
 
Astfel, locurile de muncă vacante din toate statele UE şi din Norvegia şi Islanda, pe care pot aplica cetăţenii 
români şi europeni, sunt afişate pe portalul EURES al locurilor de muncă vacante la nivel european. 
 
Pentru orice informaţii legate de program, persoanele interesate pot contacta consilierii EURES din cadrul 
agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. Datele de contact ale acestora pot fi vizualizate la 
adresa: http://www.eures.anofm.ro/contact.php  . 
  
De asemenea, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani pot contacta serviciile publice de ocupare din  
cele 8 ţări participante la proiectul Youth first EURES job pentru a obţine informaţii despre proiect şi 
oportunităţile de ocupare. Informații privind aplicaţiile sunt disponibile la următorul link: 
http://eures.anofm.ro/…/Other-lan…/Your-first-EURES-job.html  
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Contracte de muncă în Israel, pentru lucrătorii români  
 
 
Cetățenii români se pot angaja în Israel în baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru 
lucrări temporare în domeniul construcțiilor în statul Israel, încheiat la 24 iunie 2014 între Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România și Ministerul Afacerilor Interne din Israel. 
Protocolul este pus în aplicare de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncădin România și de  
Autoritatea pentru Populație, Emigrare și Frontieră din Israel.  
 
Persoanele interesate trebuie să aibă calificare / experiență în meseriile: 

 dulgher pentru cofraje de construcție industrializată;  
 fierar – betonist, îndoirea fierului;  
 zidar – faianțar, acoperirea podelelor și pereților cu faianță;  
 zidar – tencuitor pentru lucrări de tencuit.  

 
Alte condiții:  

 să nu fi lucrat anterior în Israel sau dacă au lucrat în acest stat pentru o perioadă de cel puțin doi ani, 
pe baza unei vize și a unui permis de muncă în domeniul construcțiilor, să fi părăsit permanent Israelul 
cu cel puțin patru ani înainte de solicitarea curentă și să nu fi încălcat, în timpul șederii, condițiile 
stabilite de permisele și vizele de muncă;  

 să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această țară, cu excepția fraților; 
 să nu aibă cazier judiciar;  
 să fie apți psihic și fizic de muncă intensă în condițiile climatice specifice statului de destinație, 

inclusiv muncă la înălțime și manipulare de greutăți; 
 să nu sufere de anumite boli cronice.  

 
Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată 
maximă de 63 de luni. Salariul lunar minim brut estimat este de 1.540 de dolari americani.  
 
Persoanele interesate se pot înscrie la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă de care aparțin cu 
domiciliul sau reședința, cu următoarele documente:  

 cerere tip; 
 curriculum vitae; 
 declarație tip; 
 copie de pe cartea de identitate; 
 copii ale actelor de studii și de calificare, după caz; 
 copii ale documentelor care atestă experiența, vechimea în muncă, după caz.  

 
 
Informații privind cazarea, asigurarea medicală, transportul, viza, modalitatea de recrutare, cheltuielile 
ocazionate de procesul recrutare, condițiile de muncă și de viață etc. se regăsesc pe prima pagină a site-ului 
ANOFM, www.anofm.ro .  
 
 

 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  

Str. Avalanşei nr. 20 – 22, sector 4, Bucureşti 

Telefon: 021.303.98.31, 021.303.98.32 

E-mail: anofm@anofm.ro ; mass.media@anofm.ro  

www.anofm.ro ; www.facebook.com/fiiinformat  
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