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Noi cursuri de formare profesională organizate în luna aprilie 2016,  

la nivel naţional 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a programat, pentru luna aprilie 2016, 192 de programe 

de formare profesională pentru 3.600 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 Bucureşti şi în judeţele Bihor, Braşov, 

Hunedoara şi Dâmboviţa sunt prognozate 

cursurile cu cel mai mare număr de 

participanţi în luna aprilie 2016.  

 

 

Meseriile cele mai solicitate care fac 

obiectul programelor de formare 

profesională organizate în perioada 

menţionată sunt: 

 

 lucrător în comerţ – 315  persoane; 

 inspector (referent) resurse umane – 293 persoane;  

 bucătar – 260 persoane; 

 agent de securitate – 182 persoane; 

 frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist – 171 persoane 

 operator introducere validare şi prelucrare date – 160 persoane; 

 ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – 132 persoane; 

 instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze – 110 persoane; 

 operator calculator electronic şi reţele – 95 persoane;  

 comunicare în limba engleză – 84 persoane.  
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Stadiul realizării Planului naţional de formare profesională  

în primele trei 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 trei luni au beneficIat de formare profesională/evaluare a competenţelor/ucenicie, 5.324 de 

persoane, după cum urmează:  

 4.725 şomeri; 

 528 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.   

 

 

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

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, iar 177 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 – martie 2016 au început 256 programe de formare profesională gratuite, finanţate din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj.  

 

Analizând, în funcţie de nivelul de studii, participarea celor 4.725 de persoane din rândul şomerilor la 

cursuri, ponderea cea mai mare au înregistrat-o persoanele cu studii medii (47,26%), urmate de cele cu 

studii primare (35,43%), la polul opus aflându-se persoanele cu studii superioare (17,31%). 

 

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: 

 inspector /referent resurse umane – 399 şomeri; 

 operator introducere validare şi prelucrare date – 386 şomeri; 

 bucătar – 290 şomeri; 

 contabil – 271 şomeri; 

 lucrător în comerţ – 251 şomeri; 

 instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze – 239 şomeri; 

 comunicare în limba engleză – 178 şomeri; 

 frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist – 175 şomeri; 

 agent de securitate – 153 şomeri; 

 lucrător în structuri pentru construcţii – 153 şomeri. 

 
*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 martie 2016 

 

Relaţionarea cu mass-media este unul dintre mijloacele prin care Serviciul Public de Ocupare îşi asigură 

vizibilitatea serviciilor destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, şomerilor şi angajatorilor  

şi îşi face cunoscute rezultatele activităţii.  

 

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

Muncă  s-a concretizat în 36 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 13 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 12 de 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. 

 

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 vacante 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 martie, pe pagina de Facebook  a ANOFM au fost postate 18 articole; cel mai mare impact l-a avut cel 

referitor la locurile de muncă vacante în Europa, disponibile prin reţeaua EURES România, postat în data de 23 

martie, respectiv 2.685 de vizualizări.  

Şi alte materiale au prezentat interes: cursurile de formare profesională prognozate pentru luna aprilie, 2.307 

vizualizări, materialul referitor la „Zilele angajatorilor europeni”, 2.022 vizualizări, informaţiile utile pentru 

absolvenţi, 1.198 vizualizări etc.  

 

La sfârşitul lunii martie, pagina de Facebook a ANOFM avea 2.088 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 demersul de informare a opiniei publice, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au elaborat, 

în luna martie, 209 comunicate de presă, pe teme 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.  

 

Conferinţele de presă reprezintă un alt instrument de comunicare utilizat, la nivel naţional fiind organizate 15 

astfel de evenimente. De asemenea, cele 361 de interviuri şi declaraţii acordate presei de către directorul 

adjunct şi purtătorul de cuvânt al instituţiei au contribuit la creşterea vizibilităţii instituţionale.  

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

ocuparea forţei de muncă în luna martie 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.  

 

De asemenea, pentru creşterea transparenţei, atât la nivel naţional, cât şi la nivel teritorial, se are în vedere 

implementarea recomandărilor cuprinse în “Memorandumul privind creşterea transparenţei şi standardizarea 

afişării informaţiilor de interes public”, aprobat în şedinţa de Guvern din data de 2 martie 2016.  
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EURES 

 

pentru căutătorii de loc de muncă şi pentru angajatori  

 

 

 

EURES vine în sprijinul cetăţenilor români care îşi doresc să lucreze în Europa cu o serie de informaţii utile 
cuprinse într-un ghid destinat acestora.  

 Vreţi să lucraţi în Europa şi nu ştiţi cine vă poate ajuta să găsiţi un loc de muncă? 
 Ce trebuie să cunoaşteţi înainte de a vă muta în străinătate? 
 Cine este EURES şi cum vă poate sprijini? 
 Unde puteţi găsi EURES în Europa? 

... sunt doar câteva din întrbările la care există răspunsuri în acest material.  

“Consilierul EURES mi-a dat informaţii despre cum puteam urma un curs de grădinărit de seră în Danemarca 
şi combinarea acestuia cu un curs de limba daneză şi munca la o fermă din această ţară. Mi s-a părut o 
oportunitate interesantă şi un mod de a dobândi competenţe şi cunoştinţe pentru viitoarea mea viaţă 
profesională. Îţi extinde orizontul, te face mai independent, îţi consolidează încrederea în sine şi îţi extinde 
reţeaua personală!” 

        este declaraţia unui solicitant de loc de muncă  

Materialul integral poate fi vizualizat pe site-ul ANOFM la http://www.anofm.ro/g%C4%83sirea-unui-loc-de-munc%C4%83-%C3%AEn-
europa-ghid-pentru-solicitan%C5%A3ii-de-locuri-de-munc%C4%83  
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Pentru angajatori, informaţiile cuprinse în ghidul care le este destinat sunt cât se poate de variate.  

Pornind de la avantajele recrutării de personal din străinătate, materialul oferă răspunsuri la întrbări precum:  

 Ce trebuie ştiţi când faceţi recrutări în străinătate?  
 Cum vă poate ajuta EURES?  
 Care sunt beneficiile unei pieţe a muncii europene deschise? 

De asemenea, cuprinde informaţii privind detaşarea în străinătate, avantajele angajatorilor din regiunea 
transfrontalieră.  

“Suntem o întreprindere mică, dar colaborarea cu EURES, un serviciu recunoscut în Europa, înseamnă că 
persoanele care nu au auzit de noi au încredere că suntem un angajator bun şi de încredere. Sunt încântat de 
nivelul de profesionalism al cooperării pe care l-a oferit EURES. Datorită serviciilor EURES am putut intra pe 
piaţa muncii.” 

      Angajator european  

 

Materialul integral poate fi vizualizat pe site-ul ANOFM la http://www.anofm.ro/recrutarea-%C3%AEn-europa-un-ghid-pentru-
angajatori  
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Schimb de experienţă cu statele membre ale U.E.  

Bruxelles, martie 2016 

 

 

Miercuri, 2 martie 2016, Serviciul Public de Ocupare din 

România a fost reprezentat la seminarul cu tema 

„Evaluarea intermediară a Fondului European de Ajustare 

la Globalizare (FEG) 2014 – 2020”, organizat de Comisia 

Europeană la Bruxelles.  

 

Discuţiile s-au axat pe aspectele care vizează consultarea 

actorilor implicaţi în utilizarea Fondului European de 

Ajustare la Globalizare, identificarea tipurilor de 

organizaţii, proiecte de teme şi întrebări pentru 

consultări, inclusiv stabilirea unui plan de lucru şi 

modalităţi de sprijin pentru evaluarea intermediară.   

 

Delegaţia condusă de preşedintele Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă, doamna Cristiana 

Barbu, a participat la dezbaterea temelor înscrise pe 

ordinea de zi şi a prezentat experienţa Serviciului Public 

de Ocupare din România în implementarea a două 

aplicaţii de sprijin financiar din FEG pentru lucrătorii 

disponibilizaţi de companiile Nokia, din Jucu, şi Mechel, 

din Câmpia Turzii.  

 

La eveniment au fost invitate să participe toate statele 

membre ale UE. 

 
 

 

 

 

 

 

 
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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