
 

 

 

 

Conferinta intermediară 

Proiect “Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul 

competenţelor SILCO 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a organizat, în data de 28 

noiembrie 2012,  Conferința  interimară a proiectului “Sistem inovativ de servicii bazat pe 

limbajul competenţelor - SILCO ”, POSDRU/94/4.1/S/63810. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă testarea, modelarea si experimentarea 

unui pachet inovativ de servicii integrate de politici active de munca bazat pe limbajul 

competentelor, aliniat la recomandările Uniunii Europene.  

Contribuția la obiectivul general al POSDRU se realizează prin îmbunătăţirea 

capacitații ANOFM de a oferi clienților săi, prin intermediul pachetului inovativ de 

servicii integrate bazate pe dezvoltarea competentelor, oportunităţi sporite pentru 

participarea viitoare pe piaţa muncii. Prin testarea, modelarea si transferul acestui pachet 

se garantează folosirea permanenta a unui pachet de servicii integrate testat si 

îmbunătăţit, adaptat la nevoile locale. 

Proiectul este implementat în parteneriat cu Istituto per lo Sviluppo della Formazione 

Professionale dei Lavoratori (ISFOL), Provincia di Perugia, IF Italia Forma SRL, Sistemi 

Formativi Confindustria Umbria Soc., ITER Innovazione Terziario S.C. A.R.L. 

Grupul ţintă al proiectului este format din cele 42 de structuri teritoriale ale ANOFM 

şi 300 de persoane angajate ale ANOFM, precum si cel puțin 400 beneficiari (șomeri si 

agenți economici) pe care va fi testat pachetul de servicii. 

 

 

Conferinta intermediară 

Proiect „Oferta formativă îmbunătăţită pentru centre eficiente - OFFICE” 

 

Evenimentul a avut loc joi 29 noiembrie 2012 si a avut ca scop  prezentarea 

rezultatelor partiale ale proiectului si a paşilor viitori ce se vor face in cadrul proiectului. 

       Obiectivul proiectului il reprezintă dezvoltarea know-how-ului organizatoric si 

metodologic cu privire la programele de formare oferite de ANOFM, prin consolidarea 

capacitatii celor 23 de centre proprii de formare, imbunatatirea organizarii si gestionarii 

serviciilor de formare furnizate de acestea in scopul de a oferi somerilor o sansa in plus 

de valorificare a oportunitatilor de angajare. Astfel se realizeaza imbunatatirea relatiilor 

intre ANOFM si clienti sai, dar si cresterea capacitatii de analiza a pietei muncii de catre 

operatorii proprii. 

      Beneficiarii proiectului sunt cele 23 de centre proprii de formare profesionala a 

adultilor din subordinea ANOFM, personalul acestora si personalul implicat in analiza 

pietei muncii din agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca de care apartin 

respectivele centre. 

Principalul beneficiu pentru grupul tinta, pe langa formalizarea si asimilarea unor 

proceduri de lucru comune tuturor celor 23 de centre proprii de formare profesionala, 

este si imbunatatirea unor proceduri de lucru precum analiza nevoilor de formare, 

proiectarea cursurilor de formare, evaluarea cursurilor si gestiunea raporturilor cu 

formatorii 
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                      Preşedintele ANOFM,   doamna Cristiana BARBU  

   va participa   la cea de-a 31-a reuniune a Şefilor Serviciilor 

Publice de Ocupare din Uniunea Europeană/Spaţiul Economic 

European 

11-12 decembrie 2012, Limassol - Cipru 
 

 

 
        În perioada 11-12 decembrie 2012, Preşedinţia cipriotă a Uniunii 

Europene va organiza, la Limassol, cea de-a 31-a reuniune a Şefilor Serviciilor 

Publice de Ocupare din Uniunea Europeană.  

 

      Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, , d-na 

Cristiana BARBU, va reprezenta Serviciul Public de Ocupare din România la 

această reuniune, la invitaţia adresată de şeful Serviciului Public de Ocupare 

cipriot. 

 

      Pe agenda celei de-a 31-a reuniuni a Şefilor Serviciilor Publice de Ocupare 

din Uniunea Europeană au fost incluse, între altele, teme ca  studiul anual 

privind creşterea economică în anul 2013, inclusiv Raportul Comun privind 

Ocuparea şi implicaţiile sale pentru reţeaua SPO; pachetul de măsuri pentru 

ocuparea tinerilor; situaţia actuală a pieţei muncii din UE; programul de 

activitate al reţelei SPO pentru anul 2013; grupul de lucru SPO Europa 2020 cu  

modificarea mandatului grupului de lucru  şi experienţe naţionale cu privire la 

activităţile derulate de SPO in sprijinul Strategiei Europa 2020; continuarea 

proiectului de analiză comparativă a SPO după 2013;  prezentare realizată de 

Marea Britanie şi Estonia;reuniunea Grupului de Strategie la Nivel Înalt pentru 

Eures;prezentare generală a Serviciului Public de Ocupare cipriot şi a pieţei 

muncii din Cipru;ateliere de lucru având ca teme "Sisteme de ucenicie" şi 

"Servicii online şi  e-channelling". 

 

       Participarea la aceasta reuniune va oferi posibilitatea cunoasterii 

ultimelor evolutii in ceea ce priveste situatia pe piata muncii in Uniunea 

Europeana si a actiunilor prioritare ce urmeaza a fi derulate pentru 

combaterea somajului si cresterea ocuparii in anul 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  
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Situaţia statistică a şomajului înregistrat 

la  30 NOIEMBRIE 2012 

 

La sfârşitul lunii noiembrie 2012, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 5,40%, 

mai mare cu 0,23 pp decât cea din luna octombrie a anului 2012 şi cu 0,34 pp faţă de cea din luna 

noiembrie a anului 2011.  

 Numărul total de şomeri la finele lunii noiembrie, de 476.321 persoane, a crescut cu  20.173 

persoane faţă de cel de la finele lunii anterioare.  

     Din totalul şomerilor înregistraţi, 174.945 au fost şomeri indemnizaţi şi 301.376 

neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 13.707 persoane, iar numărul şomerilor 

neindemnizaţi cu 6.466 persoane faţă de luna precedentă. 

 Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor (63,27%) scade faţă de luna 

precedentă cu 1,38 pp. 

 
La nivel teritorial, numărul de şomeri a crescut in toate de judeţele cu excepţia judeţului Iaşi 

(unde numărul de şomeri a scăzut cu 321 persoane), cele mai mari creşteri înregistrându-se în 

judeţele: Constanţa (cu 1567 persoane), Argeş (cu 1276 persoane), Hunedoara (cu 1070 persoane), 

Dolj (cu 976 persoane), Alba (cu 923 persoane), Galaţi (cu 909 persoane) şi Vâlcea (cu 859 

persoane). În municipiul Bucureşti numărul de şomeri a scăzut cu 160 persoane. 

           Rata şomajului a scăzut în  judeţul Iaşi, cu 0,11 pp şi în Municipiul Bucureşti, cu 0,01pp. 

           Creşteri ale ratei şomajului se înregistrează în 40 de judeţe, cele mai mari creşteri 

înregistrându-se în judeţele:  Călăraşi cu 0,67pp, Hunedoara cu 0,58 pp, Ialomiţa cu 0,56 pp, Alba cu 

0,54 pp, Constanţa cu 0,53pp şi Argeş cu 0,50 pp. 

          Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele Teleorman (9,99%), 

Vaslui (9,91%), Dolj (9,56%), Mehedinţi (9,54%) şi urmate de judeţele: Galaţi (8,69%), Buzău 

(8,14%), Olt (7,82%) şi Covasna cu (7,75%).   

          Nivelul minim al ratei şomajului în luna noiembrie, de 1,85%, se înregistrează în judeţul Ilfov. 

Amplitudinea dintre nivelul de maxim şi cel de minim al şomajului (8,14 pp) este mai mare cu 0,33 pp 

decât cea din luna precedentă (7,81 pp). 

 

 

 

 

      

 

 

 
  

Cursurile de formare profesională, 

desfăşurate în luna decembrie  2012, la nivel naţional 

              Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza în luna decembrie 2012, 

120 programe de formare profesională pentru un număr de 2521 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 DECEMBRIE, se vor organiza cele mai multe cursuri, cu număr 

mare de participanţi, sunt: Iaşi (375 persoane), Prahova (265 persoane), Braşov (224 persoane), Olt 

(222 persoane), Vâlcea (168 persoane). 

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

în luna DECEMBRIE, sunt:  

- Operator introducere, validare şi prelucrare date - 269 persoane; Lucrător în comerţ - 191 

persoane ; Ospătar (chelner) vânzător în unitaţi pentru alimentaţie-135 persoane ; Lucrător în 

structuri pentru construcţii - 132 persoane ; Inspector (referent) resurse umane - 131 persoane ; 

Agent securitate - 106 persoane ; Lucrător textile - 100 persoane ; Bucătar - 99 persoane ;  

Comunicare în limba engleză - 98 persoane ; Cameristă - 87 persoane  

 

 

Selecţie in domeniul agricol pentru Spania 
 

 

În perioada 28-29 noiembrie 2012 la Centrul Regional de 

Formare Profesională a Adulţilor Râmnicu Vâlcea a avut loc bursa 

locurilor de muncă pentru domeniul agricol Spania.  

 

Au fost oferite 400 de locuri de muncă pentru recoltarea de 

căpşuni. 

Durata contractelor de muncă este de aproximativ 3 luni iar data  

estimată de angajare este 15.02.2013. 

 

 Timpul de lucru este de 6,5 ore pe zi cu o pauză de jumătate de oră/39 de ore pe săptămână 

împărţite î 6 zile.  

 

Salariul oferit este de 38,68 euro brut /zi conform 

Convenţiei colective aplicabile. 

 

La finalul selecţiei a fost înregistrat următorul rezultat: 

Persoane invitate: 515 

Persoane prezente: 312 

Persoane declarate admise: 237 

Persoane declarate respinse 75 

 

 

ian. feb. martie aprilie mai iunie iulie august sept. oct. nov. dec.

2008 383989,0 379779,0 374050,0 352466,0 338298,0 337084,0 340462,0 345510,0 352912,0 364183,0 376971,0 403441,0

2009 444907,0 477860,0 513621,0 517741,0 526803,0 548.930 572.562 601673,0 625140,0 653939,0 683123,0 709383,0

2010 740982,0 762375,0 765285,0 738187,0 701854,0 680.782 679.495 675790,0 670247,0 645453,0 633476,0 626960,0

2011 614976,0 600308,0 539666,0 493438,0 453067,0 435961,0 435152,0 437811,0 439928,0 444000,0 454978,0 461.013

2012 473569,0 473866,0 454541,0 425841,0 409938,0 404114,0 429043,0 441220,0 442196,0 456148,0 476321,0
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