
 

 

   
 

 

 

Întâlnirea reprezentanţilor ANOFM cu experţi din cadrul SPO  
din Spania, Castilla-La Mancha, iulie 2012 

 

 

 

 

 

 

Proiectul FII INFORMAT! , POSDRU/94/4.1/S/62798, 

implementat  de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei  

de Muncă în parteneriat transnaţional cu Asociaţia 

Hispano-Română din Castilla-La Mancha, IFI şi 

Departamentul de Ocupare şi Economie din Castilla-La 

Mancha are ca obiectiv general creşterea calităţii, eficienţei şi gradului de vizibilitate a serviciilor SPO 

în rândul clienţilor sau potenţialilor clienţi.  
În cadrul activităţii nr. 5 - „Schimb de bune practici cu SEPECAM în vederea transferării de 

know-how în domeniul elaborării şi desfăşurării de campanii de informare şi publicitate în scopul 
promovării, creşterii transparenţei şi accesibilităţii serviciilor oferite clienţilor”, s-a desfăşurat la Gura 
Humorului, 24-26 iulie 2012,  un seminar de bune practici  în cadrul căruia  experţii Departamentului 
de Ocupare şi Economie din Castilla-La Mancha au transmis participanţilor, reprezentanţi ai AJOFM, 
CRFPA, din experienţa lor cu privire la adaptarea politicilor de ocupare  în condiţiile crizei economico-
financiare resimţită puternic şi la nivelul pieţei muncii.   

Un subiect de interes l-a reprezentat noul pachet de măsuri impuse de guvernul spaniol pentru 
reforma sistemului sănătăţii,  modificările privind obţinerea rezidenţei, proceduri cu privire la 
indemnizaţia de şomaj,  măsuri care  se adresează tuturor cetăţenilor străini comunitari din Spania, în 
timp ce instrucţiunile privind măsura de restricţionare a accesului pe piaţa muncii se aplică strict 
cetăţenilor români cu data de 22 iulie 2011.  

 În ceea ce priveşte dobândirea calităţii de rezident, modificarea constă în faptul că pentru o 
şedere mai mare de 3 luni, toţi cetăţenii statelor membre UE sau a statelor Spaţiului Economic 
European, sunt obligaţi să solicite înscrierea în Registrul Central al Străinilor (Registro Central 
de Extranjeros), făcând dovada faptului că au venituri suficiente.  

 Au intervenit modificări care afectează şi românii din Spania cu privire la  statutul de asigurat 
şi beneficiar al pachetului de servicii medicale, care  este condiţionat de afilierea cetăţeanului la 
sistemul de securitate socială, respectiv să aibă calitatea de persoană activă: angajat, şomer sau 
solicitant de loc de muncă după epuizarea indemnizaţiei de şomaj, pensionar, sau membru de 
familie a categoriilor mai sus menţionate. Până la data de 1 septembrie 2012, toţi cetăţenii 
străini trebuie să îşi reînnoiească cardul de sănătate spaniol. 

  Reforma aduce schimbari si cu privire la modalitatea de calcul a indemnizaţiei de şomaj şi 
condiţionări cu privire notificarea  părăsirii teritoriului spaniol a beneficiarilor acestui tip de sprijin.  
 

Toate informaţiile utile cetăţenilor români care locuiesc, lucrează sau sunt în căutarea unui loc 
de muncă în Spania se vor regăsi în materiale informative elaborate şi tiparie în cadrul proiectului FII 
INFORMAT!  
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Lansarea proiectului 
“Centre autonome şi moderne de pregătire prin 

implementarea unei organizări noi - CAMPION”  

24.07.2012 

 

 

        Cu o durată de  36 luni, proiectul se deruleaza în regiunile Centru Sud-Muntenia, Sud-

Vest Oltenia, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Vest, Bucureşti-Ilfov şi este implementat de 

beneficiar - Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă în parteneriat cu Centro 

Superior de Formacion Europa SUR, Data Control Technologias de la Informacion şi  Global 

Commercium Development. 

  Beneficiile proiectului pentru grupul ţintă constau în stabilirea unui plan de acţiuni 

viitoare de modernizare şi îmbunătăţire a serviciilor oferite clientior de către centrele regionale 

de formare profesionala, dezvoltarea unui sistem intern de control al calitatii programelor, 

pregătirea personalului rapid şi cu costuri minime prin intermediul platformei de formare 

online, construirea unei reţele cu actori similari de pe piaţă şi cu partenerii sociali. 

  Efectul pe termen lung al proiectului este acela de iniţiere a procesului de reorganizare a 

structurilor regionale de formare şi repoziţionarea lor ca etalon pe piaţă, precum şi crearea 

cadrului necesar care să permită structurilor de formare să se autosusţină financiar. 

  Printre rezultatele aşteptate se numără : 

 elaborarea unui instrument de formare continuă (platforma de e-learning) cu 40 

programe/module de interes, organizarea de mese rotunde,  

 seminarii şi întâlniri cu agenţi economici, parteneri sociali, actori relevanţi de pe piaţă 

în vederea creării unei reţele naţionale şi transnaţionale de colaborare în domeniul 

formării profesionale,  

 actualizarea programelor de formare pe care centrele regionale le oferă clienţilor săi cu 

module transversale privind egalitatea de şanse şi protecţia mediului,  

 dotarea centrelor cu tehnologie IT pentru a face faţă cerinţelor actuale ale pieţei,  

 achiziţionarea unui vehicul special cu rol de sală mobilă de curs, pentru promovarea 

cursurilor de formare în toată tara.  

 

 

 

 

 

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 
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              Conferinţă naţională de informare “România accesează Fonduri Europene” 

 
   Corpul Experţilor în Accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune 
Europene din România, persoana juridică română de drept privat, 
apolitică, nonprofit, cu caracter profesional, a organizat în data de 10 
iulie 2012, la Bucureşti, o conferinţă naţională de informare, cu titlul  
“România accesează Fonduri Europene”. Invitaţi la acest eveniment au 
fost: Ministerul Afacerilor Europene, ministerele implicate în procesul 
absorbţiei de fonduri, Autorităţile de Management, Organismele 
Intermediare şi ambasadorii statelor Uniunii Europene.  

 
  Temele  abordate au fost: fondurile structurale şi de coeziune europene, modul şi nivelul de absorbţie al 
acestora, proiectele implementate cu succes, cauzele care duc la o rată scăzută de absorbţie şi codurile deontologice 
ale ocupaţiilor de Manager de Proiect şi Expert în Accesarea de Fonduri Europene. La dezbatere au participat din 
partea ANOFM, dna. Ranete Aurora, director OIPOSDRU şi dl. Don Daniel, director executiv AJOFM Cluj. 

Conferinţa a fost un prim pas în conştientizarea faptului că România are nevoie de aceste fonduri 
nerambursabile, precum şi confirmarea existenţei progreselor vizibile şi semnificative care să ajute ţara noastră să se 
dezvolte din punct de vedere economic, social şi cultural. 

În data de 11 iulie  a avut loc o expoziţie a proiectelor implementate şi în curs de implementare, care a avut 
ca scop demonstrarea abilităţii şi capacităţii ţării noastre de a accesa şi absorbi fonduri europene. 

Obiectivele specifice ale conferinţei şi ale expoziţiei au vizat:  

 Îmbunătăţirea  cunoaşterii fondurilor europene prin organizarea unei conferinţe naţionale; 

 Conştientizarea faptului că România are nevoie de aceste fonduri nerambursabile;lk 

 Crearea unui climat de lucru profesionist în rândul experţilor în accesare fonduri structurale şi a  

managerilor de proiect prin aprobarea codurilor deontologice; 

 Promovarea imaginii României şi a absorbţiei fondurilor europene. 

ANOFM a selectat, în vederea participării in calitate de EXPOZANT,  două  proiecte  în curs de 
implementare, respectiv: 

- Funcţionarul Electronic, POSDRU/94/4.1/S/61424, al cărui beneficiar este Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, iar manager de proiect este dl Daniel Don; 

- Cardul profesional european - soluţie europeană în căutarea unui loc de muncă, 
POSDRU/94/4.1/S/64305, al cărui beneficiar este ANOFM, iar manager de proiect este dl. Adrian Rădulescu. 
 

                                                  
Situaţia statistică operativă a şomajului înregistrat 

la  30 iulie 2012 
 

    Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii iulie 2012,  la nivel naţional, a fost de 4,77 %, mai mare cu 
0,28 pp decât cea din luna iunie a anului 2012 şi mai mică cu 0,07 pp decât cea din luna iulie a anului 2011. 

Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă la 
finele lunii iulie a fost de 429.043 de persoane, cu 24.929 persoane mai multe faţă de finele lunii anterioare. 

Structura şomajului pe grupe de vârstă în luna iulie 2012 se prezintă astfel : 73.160 şomeri au sub 25 de 

ani; 31.190 şomeri au între 25 şi 29 de ani; 99.016  şomeri au între 30 şi 39 de ani;  112.661 şomeri au între 40 şi 49 

de ani; 54.918 şomeri au între 50 şi 55 de ani ; 58.098 şomeri au depăşit 55 de ani.  

Din totalul şomerilor înregistraţi la nivel naţional, 127.342 au fost şomeri indemnizaţi şi 301.701  
neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 4.214 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a 
crescut cu 29.143 persoane faţă de luna precedentă. 
 

 

 

Cursurile de formare profesională, 

ce urmează să înceapă în luna august  2012, la nivel naţional 

 
 
 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă derulează, în luna august 2012, 160 programe de 
formare profesională pentru un număr de 3.251 persoane, care beneficiază, conform legii, de servicii de formare 
profesională gratuite, organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi agenţia municipiului 
Bucureşti. 

Judeţele în care, în luna august, se vor organiza cele mai multe cursuri, cu număr mare de participanţi, sunt: 
Dolj (224 persoane), Braşov (182 persoane), Bucureşti (168 persoane), Iaşi (150 persoane), Dâmboviţa (140 
persoane). 

Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesională, în luna august 
2012, sunt:  

 Lucrător în comerţ - 270 persoane 

 Ospătar (chelner) vânzător în unitaţi de alimentaţie -229 persoane 

 Operator introducere, validare şi prelucrare date - 227 persoane 

 Lucrător în cultura plantelor - 207 persoane 

 Inspector (referent) resurse umane - 152 persoane 

 Competenţe comune comunicare în limba engleză - 139 persoane 

 Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze - 116 persoane 

 Contabilitate - 96 persoane 

 Agent pază şi ordine - 92 persoane 

 Bucătar - 87 persoane 

 

 

 

 

Locurile de muncă disponibile in Spatiul Economic European 
 

 

 
        Solicitanţii unui loc de muncă în străinătate pot consulta site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (ANOFM), la adresa http://www.eures.anofm.ro/ , pentru a vizualiza locurile de muncă 
vacante disponibile prin reţeaua EURES, precum şi condiţiile impuse de angajatorii statelor UE pentru 
ocuparea acestora.  
 
      În această perioadă, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt oferite de angajatorii din 
Germania si Danemarca.  

 Angajatorii germani solicită ingineri automaticieni pentru planificarea de e-sisteme în  
conformitate cu specificaţiile primite din partea clientului, dezvoltatori software pentru punerea în 
aplicare a componenţelor software pe sistemele integrate, ingineri electricieni pentru dezvoltarea software 
pentru măsurători pe calculator şi asistenţi medicali generalişti     

 Persoanele care au absolvit liceul agricol sau facultatea cu profil agricol au  
posibilitatea de a obţine un loc de muncă în Danemarca, ca stagiar-lucrător calificat în ferme de creşterea 
animalelor, pentru un salariu de aproximativ 1.260 euro brut lunar.   
  
 
 Locuri de muncă sunt oferite şi de către angajatorii spanioli în meseria de operator  
CNC pentru maşini de frezat şi alezat, pentru care sunt necesare cunoştinţe de desen tehnic şi programare 
ISO. 
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