
 

 
 

 

 

Campaniile „POSDRU – principalul instrument pentru formare,ocupare si 
incluziune sociala din România” 

 

 
Campaniile „POSDRU – principalul instrument pentru formare,ocupare si incluziune sociala 

din România” au ca obiectiv principal asigurarea unei publicitati adecvate, complete  şi eficiente cu 

privire la implementarea POSDRU. Aceasta se adreseaza beneficiarilor, potentialilor beneficiari, precum 

si altor actori interesati: administratia publica locala şi centrala, asociaţii din administraţia publică, 

asociaţii de dezvoltare intercomunitară, mediul academic, ONG-uri, mass-media si alte entitaţi Pentru  

regiunea Sud-Muntenia evenimentul a avut loc la Calaraşi, în perioada 17-18 septembrie 2012. 

Evenimentul asigură cadrul necesar pentru preyentări şi dezbateri interactive, prin prezentarea 

de spoturi publicitare şi filme publicitare, popularizarea proiectelor de succes, dar şi discutarea 

dificultaţilor întâmpinate ăn procesul de implementare a proiectelor şi a modalitaţilor în care pot fi 

soluţionate.Principalele teme de pe agenda “POSDRU - principalul instrument pentru formare,ocupare 

şi incluziune socială din România”, regiunea Sud -Muntenia au fost stadiul actual al implementării 

POSDRU, lecţii învăţate în procesul de implementare, precum şi asigurarea identităţii vizuale. 

            Din partea ANOFM a fost prezentat proiectul FII INFORMAT,  manager dl. Catalin 

Boicu, , proiect care are ca obiectiv general creşterea calităţii, eficienţei şi 

gradului de vizibilitate a serviciilor SPO în rândul clienţilor sau 

potenţialilor clienţi, iar cel specific în creşterea transparenţei şi accesibilităţii serviciilor SPO oferite 

clienţilor sau potenţialilor clienţi, cetăţeni români aflaţi în căutarea unui loc de muncă sau care 

desfăşoară o activitate lucrativă în Spaţiul Economic European. 

             Proiectul îşi propune să răspundă nevoii grupului ţintă, respectiv instituţii ale SPO, de 

îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite, de creştere a gradului de adaptabilitate la nevoile clienţilor / 

potenţialilor clienţi, inclusiv ale unor categorii specifice (şomeri pe termen lung, lucrători tineri, lucrători 

cu vârsta mai înaintată, femei, lucrători sezonieri), având în vedere şi ultimele transformări survenite pe 

piaţa muncii, în special după aderarea României la Uniunea Europeană. Totodată, urmăreşte creşterea 

încrederii în serviciile oferite şi în transparenţa acestora. Atât grupul ţintă, cât şi clienţii / potenţialii 

clienţi ai acestuia vor beneficia de rezultatele şi experienţa dobândită în urma implementării acestui 

proiect, respectiv modernizarea SPO şi creşterea gradului de informare a clienţilor şi de conştientizare a 

serviciilor oferite pe piaţa muncii.  
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BURSA LOCURILOR DE MUNCA PENTRU ABSOLVENTI  

28.09.2012 

 

       Vineri 28 septembrie 2012, s-a desfăşurat la nivel naţional, 

în toate judeţele şi în municipiul Bucureşti, în 83 de agenţii 

locale şi puncte de lucru, Bursa locurilor de muncă pentru 

absolvenţi. 

           Pentru această acţiune, au fost contactaţi 23.554 agenţi 

economici, iar 1.973 dintre aceştia au participat, oferind 

persoanelor interesate 24.208 locuri de muncă. 

      Cele mai multe locuri de muncă au fost oferite în:  

- Bucureşti - 5.152 şi în judeţele: Iaşi - 1.731, Prahova - 1.552, Arad - 1.049, Braşov - 911. 

       Locaţiile de desfăşurare a Bursei au fost vizitate de 34.124 persoane, din care 23.022 

absolvenţi, 13.326 fiind selectaţi în vederea angajării, iar 597 absolvenţi (80 persoane cu 

studii superioare şi 4 persoane cu handicap) au fost încadraţi pe loc. 

      Principalele ramuri de activitate aferente locurilor de muncă ocupate de către absolvenţi  

au fost : fabricarea articolelor de îmbrăcăminte - 62, comerţ cu amănuntul - 59, construcţii de 

clădiri - 39 , comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicole - 32, intermedieri 

financiare - 27, restaurante şi alte activităţi de alimentaţie - 26, prelucrarea lemnului - 22.  

      Absolvenţii fără studii superioare au ocupat locuri de muncă în meserii precum: vânzător-

43,confecţioner asamblor, articole textile-33, agent asigurare - 32, lucrător comercial - 22, 

confecţioner înbrăcăminte - 18,manipulant-14,agent paza si protectie - 13, barman-12,lăcătuş-

11,ospatar-10. Alte 86 locuri de muncă au fost ocupate de 

către muncitorii necalificaţi din alte ramuri de activitate.  

       Absolvenţii cu studii superioare au obţinut locuri de 

muncă în următoarele meserii : consultant asigurari - 

6,economist-3, operator calculator - 3,agent turism - 2, 

contabil - 2.De asemenea, au mai fost ocupate 15 locuri de 

muncă de către ingineri din diferite ramuri de activitate.  
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 Cel mai mare număr de absolvenţi care au participat la această ediţie a Bursei locurilor de muncă s-au înregistrat 

în judeţele: Iaşi - 1.661 persoane, Prahova - 1.379 persoane, Cluj - 1.100 persoane, Bucureşti - 1.100 persoane, 

Suceava - 1.021 persoane, Vâlcea - 1.000 persoane, iar cei mai mulţi absolvenţi selectaţi în vederea încadrării în 

muncă au fost în judeţele: Iaşi - 1.327 persoane, Timis - 927 persoane, Buzău - 878 persoane, Vâlcea - 756 

persoane, Maramureş - 693 persoane.  

           Cei mai mulţi absolvenţi de învăţământ încadraţi pe loc au fost în judeţele:Arad - 67 persoane, Constanţa - 

65 persoane, Maramureş - 59 persoane, Iasi - 46 persoane, Dolj - 41 persoane. 

          Principalele meserii aferente locurilor de muncă ocupate de către absolvenţii beneficiari de prevederile Legii 

nr.116/2002 au fost: muncitor necalificat - 2, lucrător comercial - 1 loc de muncă, merceolog - 1 loc de muncă 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, doamna  Mariana 

Câmpeanu a participat la eveniment, fiind prezentă la Bursa locurilor de 

muncă organizată de AJOFM Maramureş, în oraşul  Baia Mare.  

,,Încercăm în viitorul program de guvernare să reasezăm sistemul de 

salarizare , să încercam să-l aplicăm, să oferim şi noi şanse tinerilor ca să 

ramână în ţară, pentru că nivelul de salarizare e mic şi ei vor fi mereu 

tentaţi să lucreze afara” a declarat doamna ministru al muncii. 

 

 

 

                                           

   Întalnirea directă a cererii cu  
      oferta de locuri de muncă 

 
 

       
 ANOFM organizează Burse ale Locurilor de Muncă, la nivel local, pentru categoriile vulnerabile 

pe piaţa muncii, precum şi la cererea angajatorilor. 

În luna septmbrie 2012, în afara Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi s-au desfăsurat Bursa 

locurilor de muncă pentru persoanele de etnia romă, organizata de AJOFM Argeş în data de 14.09.2012. 

In luna octombrie 2012 vor fi organizate astfel de burse la: 

- Ajofm Vâlcea – 17.10.2012 – bursa locurilor de munca pentru persoane defavorizate pe piaţa muncii 

- Ajofm Arad – 26.10.2012 - bursa locurilor de munca pentru tinerii care parasesc sistemul de protecţie a 

copilului 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Cursurile de formare profesională, 

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

 
 
           Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza în luna octombrie 2012, 161 programe de 
formare profesională pentru un număr de 3.492 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 octombrie, se vor organiza cele mai multe cursuri, cu număr mare de participanţi, sunt: 
Iaşi (200 persoane), Braşov (196 persoane), Bucureşti (196 persoane), Dolj (196 persoane), Covasna (192 persoane).  
Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesională, în luna OCTOMBRIE, 
sunt:  
- Lucrător în comerţ - 389 persoane  
- Operator introducere, validare şi prelucrare date -267 persoane  
- Ospătar (chelner) vânzător în unitaţi pentru alimentaţie- 171 persoane  
- Inspector (referent) resurse umane – 1 69 persoane  
- Contabilitate - 166 persoane  
- Comunicare în limba engleză - 163 persoane  
- Frizer, coafor, manichiură, pedichiură - 160 persoane  
- Bucătar - 145 persoane  
- Lucrător în cultura plantelor- 137 persoane  
- Lucrător în structuri pentru construcţii- 135 persoane  
 

 

 

                                                              Locurile de munca disponibile in  
                                                                  Spatiul Economic European 
 
          Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă servicii de mediere a 
muncii în Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European  în calitatea sa de 
membru EURES.  
          EURES reprezinta o retea de cooperare intre serviciile publice de ocupare 
europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulatii a lucratorilor in cadrul 
Spatiului European si Elvetia. Parteneri ai serviciilor publice de ocupare in cadrul acestei retele sunt sindicatele, 
organizatiile patronale si alti actori implicati in piata muncii. 
        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 Ungaria,Norvegia si 
Germania .  
       Persoanele posesoare de permis de conducere C, E, card tahograf şi au 1 an vechime în domeniu,pot candida 
pentru 20 de posturi de şofer autocamion, oferite de angajatori din aceasta ţară.  
       În Norvegia, persoanele interesate se pot angaja în meserii ca: patiser şef, inginer supraveghetor, inginer 
submarin,senior inginer conducte sub presiune, senior inginer structuri, inginer/manager proiecte, dulgher/tâmplar, 
electrician. 
       Angajatorii germani solicită ingineri software, dezvoltatori software şi asistenţi medicali generalişti. 
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