
 

 

 

 

 

                                       EVENIMENTE ANOFM 

 
 

INAUGURAREA CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE  

PROFESIONALA A ADULTILOR MEHEDINTI 

 
                            

                         In data 5 aprilie 2012, la  Drobeta-Turnu-Severin, în prezenţa 

preşedintelui ANOFM, Rodica Andronescu, a avut loc 

inaugurarea Centrului Regional de Formare Profesională a 

Adulţilor din Mehedinţi. 
       Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor este singura 

instituţie din zonă care se va ocupa de cursuri de formare profesională, iar aici pot veni să 

urmeze astfel de cursuri candidaţi atât din judeţul Mehedinti, cât şi din întreaga zonă de sud-

vest a ţării, dar şi din Arad sau Timişoara.  

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Rodica 

Andronescu, este de părere că înfiinţarea noului centru regional va contribui foarte mult la 

diminuarea ratei şomajului la nivelul judeţului Mehedinţi. Aceste instituţii pot constitui  «  un 

pol dinamizator în sensul că toate 

formările care se vor face la aceste centre 

vor corespunde nevoii reale de pe piaţa 

muncii.  

Noi vom oferi şi consultanţă astfel 

încât, împreună cu angajatorii de pe 

piaţa locală a muncii şi cu reprezentanţii 

IMM-urilor să rezolvăm această 

problemă a formării profesionale şi să 

creştem şansele de ocupare ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă », a declarat 

preşedintele ANOFM Rodica Andronescu.  

 

SELECTIE PENTRU DOMENIUL HOTEL GASTRONOMIE GERMANIA LA SIBIU 

25-26 APRILIE 2012 

 

                 ANOFM  a organizat, în perioada 25-26 aprilie 2012, la 

Sibiu  o selecţie pentru persoanele care doresc să ocupe un 

loc de muncă în domeniul hotelier-gastronomie, în 

Germania.   

Acţiunea s-a desfăşurat  la Centrul de Formare 

Profesională a Adulţilor Sibiu, str. Gladiolelor nr. 2-6. 

       Au fost  oferite un număr de 60 de posturi în meseriile: 

bucătar, cameristă, ospătar, ajutor de bucătar, ajutor în 

gastronomia de sistem (Mc'Donalds, Burger King, KFC, 

Vapiano, Losteria, etc.). Au fost invitate 209 persoane, 

din care s-au prezentat 128 si au fost admise 81. 

           Angajarea se face pentru perioada mai-noiembrie 2012. Timpul de lucru este de 40 de 

ore pe săptămână, cu posibilitatea de a efectua ore suplimentare. Salariul oferit este de 1.200-

1.500 euro brut pe lună, pentru personalul auxiliar şi 1.500-2.000 de euro brut pe lună, pentru 

personalul de specialitate. 
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BURSA GENERALA A LOCURILOR DE MUNCA 

27 aprilie 2012 
 

 

       La Bursa Generală a Locurilor de Muncă, 

organizată, la nivel national, de către Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(ANOFM), vineri, 27 aprilie 2012, prin intermediul 

agenţiilor judeţene şi locale pentru ocuparea forţei 

de muncă, au participat 2.455 de agenţi economici 

(din care 40 angajatori de inserţie), care au oferit 

28.095 locuri de muncă, 158 oferte de locuri de muncă dintre acestea, în baza 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea somajului  

           

 Pentru o mai bună informare şi consiliere privind tehnicile şi acţiunile ce trebuie 

urmate, au fost  organizate în cadrul evenimentului ateliere speciale destinate 

acordării informaţiilor privind completarea unui C.V., a unei scrisori de intenţie, 

tehnici de identificare a unui loc de muncă, susţinute de consilierul de informare şi 

consiliere profesională din cadrul agenţiei. 

       La eveniment au participat 51.282 persoane, din care 599 persoane care 

îndeplinesc condiţiile  Legii nr. 116/2002. Dintre acestea, 21.518 persoane au fost 

selectate în vederea încadrării, ceea ce reprezintă 41,96 % din numărul total al 

participanţilor, respectiv o rată de satisfacere a ofertei de locuri de muncă de 76,59 %. 

Numărul total al persoanelor încadrate pe loc a fost de 1.469, din care 164 persoane 

cu studii superioare.  

 

        Principalele meserii aferente locurilor de muncă ocupate pe loc de către cele 

1.305 persoane fără studii superioare, sunt: muncitor necalificat - 363 persoane; 

confecţioner textile- 63 persoane; agent de pază - 52 persoane; lăcătuş - 51 persoane; 

confecţioner îmbăcăminte - 30 persoane; zidar- 25 persoane. 

 

          Principalele meserii aferente locurilor de muncă ocupate pe loc de către cele 

164 persoane cu studii superioare sunt: ingineri - 21 persoane; economist - 12 

persoane; director - 9 persoane; inspector - 4 persoane; 

asistent manager - 4 persoane. 

 

          Principalele meserii aferente locurilor de muncă 

ocupate de către persoanele beneficiare de prevederile 

Legii 116/2002 sunt: muncitor necalificat - 26 persoane; 

vânzător - 2 persoane; motorist, tractorist, manichiurist - 

1 persoană.  

 

           Judeţele cu cele mai multe locuri de muncă ocupate pe loc sunt: Hunedoara- 

238 persoane, Constanţa - 176 persoane , Teleorman- 134 persoane, Mureş - 118 

persoane, Maramureş- 75 persoane, Arad- 64 persoane, Dolj- 63 persoane.  
 

 

 

 

BULETIN INFORMATIV 
BULETIN INFORMATIV 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Str. Avalanşei nr. 20-22, Sector 4,Bucureşti 

Material realizat de:  

Serviciul Comunicare ANOFM: tel:021.303.98.39, e-mail: mass.media@anofm.ro  
ANOFM 

tel:021.303.98.39


 

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

PRIVIND REALIZĂRILE  PREVEDERILOR DIN CONTRACTUL DE 

PERFORMANŢĂ MANAGERIALĂ ÎNCHEIAT ÎNTRE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 

 ŞI PROTECŢIEI SOCIALE  ŞI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ  

ÎN TRIMESTRUL I 2012 

 

 

 

 

1. Creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă pe piaţa internă a muncii; 

 

Pentru anul 2012, ANOFM, prin Programul naţional de ocupare a forţei de muncă, a estimat încadrarea 

a 332.000 persoane, la nivel naţional.  

Prin aplicarea măsurilor active, în contextul general al economiei româneşti, până la 31.03.2012 s-a 

realizat încadrarea unui număr de 75.841 persoane, ceea ce reprezintă 22,84 % faţă de cât s-a programat pentru 

anul 2012. 

Prin acordarea serviciilor de mediere s-a realizat ocuparea a 63.939 persoane,  din care:   

- 40.671 persoane prin medierea pe locuri de muncă vacante pe perioadă nedeterminată ; 

- 23.268 persoane prin medierea pe locuri de muncă vacante pe perioadă determinată. 

Ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere s-a reuşit încadrarea unui număr de 14.453 

persoane.   
Prin organizarea cursurilor de formare profesională s-au încadrat 3.225 persoane din care 58,90 % sunt 

femei (1.899), iar 71,80 % sunt din mediul urban (2.314).  

Din cele 75.841 persoane ocupate în trimestrul I a.c. 1.283 au fost şomeri adulţi de lungă durată, din care 

femei: 493, 698 au fost şomeri tineri de lungă durată, din care femei:  323; 1.048 persoane de etnie romă; 139 

persoane cu handicap;  11 tineri care au părăsit sistemul de protecţie a copilului; 10 cetăţeni străini; 2 persoane 

eliberate din detenţie. 

Privind creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui 

loc de muncă pe piaţa internă a muncii, în primul trimestru al anului 2012, în programele de formare profesională 

organizate de agenţie, au fost cuprinse 10.713 persoane, din care 10.414 şomeri, 69 persoane din rândul 

beneficiarilor de servicii gratuite de formare profesională, alţii decât şomerii, iar 230 persoane din rândul celor 

care nu beneficiază de gratuitate. 

 

2. Facilitarea accesului persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa muncii din străinătate 

 

Consilierii EURES au oferit servicii  de informare, consiliere şi mediere, în primul trimestru al anului 

2012, unui număr de 5.142 persoane aflate în căutarea unui loc de munca în state europene. 

 Totodată, consilierii EURES au mediat 210 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în state 

europene, cele mai multe fiind in Danemarca-66, Finlanda-48, Spania-23. 

De asemenea, ANOFM   a mediat un număr de 86 lucratori, prin aplicarea acordurilor bilaterale în 

domeniul circulatiei fortei de munca, în vigoare, cele mai multe fiind in Germania-85 persoane. 

 Pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor români în statele U.E./S.E.E. au fost organizate, la 

nivel naţional, 3 burse ale locurilor de muncă la nivel naţional, pentru sectorul agricol din Finlanda, Danemarca 

şi Spania: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- În perioada 31 ianuarie-1 februarie, a avut loc la Piteşti, selecţia de lucrători necalificaţi 

pentru sectorul agricol din Finlanda. Au fost oferite 40 locuri de muncă, au participat 85 persoane şi au 

fost declarate admise 48 persoane. 

 

- În data de 15 februarie, a avut loc, la Ploieşti, selecţia de lucrători pentru sectorul agricol din 

Danemarca. Au fost oferite 75 locuri de muncă, au participat 93 persoane şi au fost declarate admise 55 

persoane. 

 

- În perioada 21-22 martie, a fost organizată, la Bacău, selecţia de lucrători pentru sectorul 

agricol din Germania. Au fost oferite între 60-100 de locuri de muncă, au participat 93 persoane şi au 

fost declarate admise 69 persoane. 

 

 In ceea ce priveşte eficienţa informaţiilor furnizate de EURES România pentru promovarea 

mobilităţii forţei de muncă la nivel european, trebuie subliniată utilitatea deosebită a portalului EURES 

naţional, www.eures.anofm.ro, parte integrantă a website-ului oficial al A.N.O.F.M.  

 

   

 

 

 

 

 

                            CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA 

                                                  pentru luna mai 2012 

 

               ANOFM va organiza în luna mai 2012, 193 programe de formare profesională pentru un 

număr de 3.937 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, 

organizate de Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi a Municipiului Bucureşti. 

 

             Judeţele în care, în luna mai, se vor organiza cele mai multe cursuri, cu număr mare de 

participanţi, sunt: Dolj (224 persoane), Braşov (196 persoane), Mureş (196 persoane), Braila (168 

persoane), Vaslui (158 persoane). 

            Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesională, în 

luna mai, sunt:  

          - Operator introducere validare prelucrare date - 358 persoane 

          - Inspector (referent) resurse umane - 298 persoane 

          - Bucătar - 273 persoane 

          - Lucrător în comerţ - 242 persoane 

          - Ospătar (vânzător) în unitaţi de alimentaţie - 220 persoane 

         - Agent pază şi ordine - 157 persoane 

         - Frizer, coafor, manechiurist, pedichiurist - 135 persoane 

         - Contabilitate - 131 persoane 

         - Competenţe comune-comunicare în limba engleză-130 persoane 

         - Lucrător în cultura plantelor - 126 persoane  
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