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Conferinţă de presă  

organizată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă   

 
  

             Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă a organizat  luni, 28 mai 2012, o conferinţă de presă 

cu ocazia predării mandatului de către fostul Preşedinte 

ANOFM, doamna Elvira Rodica Andronescu. În cadrul 

conferinţei a fost prezentat  Raportul de activitate al 

instituţiei pentru perioada decembrie 2011-mai 2012 

(www.anofm.ro. 

Evenimentul a avut loc  la sediul ANOFM, str. Avalanşei nr. 

20-22, sector 4, Bucureşti, începând cu ora 10.00. 

           Pe perioada mandatului, s-au realizat toate activităţi 

specifice ANOFM, s-a dezvoltat reţeaua de parteneriate intermininsteriale şi instituţionale, s-au iniţiat 

programe şi proiecte menite să crească şansele de ocupare ale persoanelor aflate în căutarea unui loc 

de muncă (altele decât cele prevăzute de legea 76 – „A doua şansă”, Legea uceniciei la locul de muncă 

ş.a. ).  

        Au fost iniţiate o serie de  demersuri legislative în parteneriat cu MMFPS cu scopul de a actualiza 

Legea 76/ 2002 şi de a debloca activitatea Consiliului de Administraţie al ANOFM. 
 

 

Bursele locurilor de munca – iunie 2012 
 

 AJOFM Sălaj organizează în data de 8 iunie 2012, o bursă a locurilor de muncă pentru meserii în 

diverse ramuri de activitate. Acţiunea se va desfăşura în localitatea Zalău, la sediul AJOFM Sălaj, str. 

Tudor Vladimirescu, bl. P40, parter, tel 026/612463. 

AJOFM Botoşani organizează în data de 13 iunie 2012, la solicitarea comunităţii de romi, o bursă a 

locurilor de muncă pentru persoanele de etnie romă. Acţiunea se va desfăşura în sala de şedinţe a 

Primăriei din localitatea Cosula, începând cu ora 10.00. 

AJOFM Cluj organizează în data de 13 iunie 2012, o bursă a locurilor de muncă atât pentru 

absolvenţii Universităţii Babes Bolyai, cât şi pentru studenţii care doresc să lucreze pe perioada 

vacanţei. Bursa se va desfăşura la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din 

str. Teodor Mihali, nr. 58-60 

AJOFM Sibiu organizează în data de 15 iunie 2012, o bursă a locurilor de muncă pentru persoanele 

defavorizate pe piaţa forţei de muncă (romi, persoane peste 45 de ani, şomeri de lungă durată). 

Acţiunea se va desfăşura în Sibiu -sediul agenţiei pentru 

ocuparea forţei de muncă, str. Morilor, nr. 51A  

AJOFM Argeş organizează vineri, 22 iunie, bursa locurilor de 

muncă, destinată studenţilor. Evenimentul este organizat 

împreună cu Universitatea din Piteşti şi va avea loc începând cu 

ora 10.00 la sediul agenţiei locale. 

AJOFM Prahova, prin Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei 

de Muncî Câmpina organizează, vineri 29 iunie 2012, Bursă a 

locurilor de muncă pentru persoanele de etnie rromă. 

Evenimentul ce se va desfăşura începând cu ora 10.00, la sediul 

ALOFM Câmpina, str. Maramureş, nr. 19 
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1 iunie 2012, Ziua Porţilor Deschise pentru copii 

Preşedintele ANOFM, doamna Cristiana Barbu, a participat la acest eveniment, 

alături de copiii din judeţul Vâlcea. 

In cadrul evenimentului desfasurat la AJOFM Vâlcea, doamna Cristiana Barbu a 

declarat :“A fost o initiativa a doamnei Mariana Campeanu, Ministrul Muncii, la care noi 

am aderat imediat constienti fiind de importanta sistemului public de ocupare. In virtutea 

mandatului de Presedinte al ANOFM, mi-am propus doua obiective majore: cresterea 

gradului de ocupare al fortei de munca si imbunatatirea imaginii institutiei, iar ceea ce s-a 

intamplat astazi 1 iunie 2012 reprezinta un astfel de demers. In acelasi timp, actiunea 

inseamna si o continuare a serviciilor de informare si consiliere privind cariera pe care 

agentiile de ocupare le-au desfasurat in primele luni ale anului 2012 in institutiile de 

invatamant din toata tara. In acest fel, elevii si studentii din anii terminali vor putea fi 

pregatiti si avizati de ceea ce inseamna piata muncii si o viitoare cariera profesionala.”  
specifică,  

 
Cursuri de formare profesională 

pentru luna iunie 2012 

           Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza în luna iunie 

2012, 193 programe de formare profesională pentru un număr de 4.066 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 iunie, se vor organiza cele mai multe cursuri, cu număr mare de 

participanţi, sunt: Braşov (252 persoane), Dolj (252 persoane), Covasna (208 

persoane),Neamţ (195 persoane), Dâmboviţa (182 persoane).  

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

profesională, în luna IUNIE, sunt:  

- Operator introducere validare prelucrare date - 413 persoane; Lucrător în comerţ - 291 

persoane; Ospătar (vânzător) în unitaţi de alimentaţie - 265 persoane; Inspector (referent) 

resurse umane - 253 persoane; Bucătar - 240 persoane; Lucrător în cultura plantelor - 196 

persoane; Agent de pază şi ordine - 151 persoane; Contabilitate - 120 persoane, Frizer 

coafor, manechiurist, pedichiurist -104 persoane;Zidar, pietrar, tencuitor - 101 persoane 

 

 

 

            Cu prilejul Zilei internaţionale a copilului, Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin 

agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă, respectiv Agenţia Municipală pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă a desfăşurat activităţi 

care au avut ca grup ţintă copii/ elevi, în scopul 

prezentării serviciilor oferite, cu accent pe cele 

referitoare la orientare, consiliere, mediere, burse 

ale absolvenţilor etc. 

Ca urmare, ziua de vineri, 1 iunie 2012, a fost 

Ziua Porţilor Deschise, când copiii au putut vizita sediul instituţiei (str. Avalanşei nr. 20-

22, sect. 4, Bucureşti) şi au putut afla informaţii utile pentru dezvoltarea lor profesională. 

ANOFM 

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  

tel:021.303.98.39


 

 

 

 
Analiză privind rezultatele Bursei generale a locurilor de muncă  

organizată în data de 27 aprilie 2012 

- evaluare la o lună -  

 

Bursa generală a locurilor de muncă s-a 

desfăşurat, la nivel naţional, în data de 27 aprilie 

2012, în 89 de agenţii pentru ocuparea forţei de 

muncă locale şi judeţene. Acţiunea a prezentat un 

interes deosebit în rândul solicitanţilor de loc de 

muncă, dovadă fiind cele 51.284 persoane 

participante. În acest context s-a realizat contactul 

direct între cele două segmente de pe piaţa locală a 

muncii, respectiv între ofertanţii de locuri de muncă 

şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, 

           La Bursa generală a locurilor de muncă au 

participat, la nivel naţional,  2.491 agenţi economici, din cei  26.456 agenţi contactaţi. Au fost 

oferite 26.621 locuri de muncă cu aproximativ  11 % mai puţine decât la bursa generală  

oragnizată în anul 2011.  

Numărul persoanelor participante la bursa generală din acest an a fost de 51.284. 

Dintre acestea au fost selectate în vederea încadrării 21.936 de persoane, din care 180 

persoane marginalizate social care îndeplinesc condiţiile Legii nr. 116/2002.  

În funcţie de grupa de vârstă din care fac parte persoanele încadrate, se observă că 

ponderea cea mai ridicată o deţin cei cu vârsta cuprinsă înre 25 -45 de ani, respectiv 57 %. 

Comparând datele cu cele obţinute prin analiza chestionarelor, grupa de vârstă cel mai puţin 

reprezentată rămâne cea a persoanelor de până la 25 de ani (16,15 %). 

 

Situaţia statistică operativă a şomajului înregistrat 

la  31 Mai 2012 

    La sfârşitul lunii mai 2012 rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,56%, 

mai mică cu 0,17 pp decât cea din luna aprilie a anului 2012 şi mai mică cu 0,47 pp decât 

cea din luna mai a anului 2011.  

 Numărul total de şomeri la finele lunii mai, de 409.938 persoane, a scăzut cu  15.903 

persoane faţă de cel de la finele lunii anterioare.  

     Din totalul şomerilor înregistraţi, 137.201 au fost şomeri indemnizaţi şi 272.737 

neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 13.738 persoane, iar numărul 

şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 2.165 persoane faţă de luna precedentă. 

 Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor (66,53%) creşte faţă de 

luna precedentă cu 1,97 pp. 

   

 
 

 

 

 

 

 

Programul de formare profesională de bucătar, realizat în colaborare cu 

Penitenciarul Bărcea Mare 

 

                   În data de 01.06.2012 a avut loc un schimb de 

experienţă între participanţii, lectorii şi 

instructorii a două programe de formare 

profesională în meseria de bucatar, organizate 

de Centrul de Formare Profesionala Deva, 

unul în centrul propriu, celelalt desfaşurându-

se în spaţiile proprii ale Penitenciarului 

Bârcea Mare. 
        În cadrul acestei activităţi a fost  prezentat 

spaţiul unde cursanţii şomeri desfăşoară 

instruirea practică, precum şi a utilajelor şi 

echipamentelor cu care acest spaţiu este dotat.  

S-a trecut la executarea a trei meniuri, cuprinse în programa de formare 

profesională, de către cursanţii din Penitenciar. In paralel cu această activitate 

desfasurată de către cursanţii din Penitenciar, cursanţii şomeri au desfăşurat ore de 

pregătire teoretică în cadrul cărora au fost prezentate şi anumite produse realizate 

de către aceştia. 

 Scopul acestui schimb de experienţa a fost însuşirea de către cursanţii din 

Penitenciar a abilităţiilor şi competenţelor necesare pentru realizarea celor trei 

meniuri cu ajutorul utilajelor şi echipamentelor din dotarea C.F.P. Deva. 
 

Campanie de promovare a serviciilor ce vin în sprijinul 

absolvenţilor de învăţământ, promotia 2012 

                                             

          Cu ocazia încheierii anului şcolar 2011-2012, ANOFM desfasoară o amplă 

campanie de informare a potenţialilor beneficiari ai serviciilor agenţiei, în colaborare 

cu Inspectoratele Şcolare Judeţene, prin informare asupra condiţiilor ce trebuie 

îndeplinite pentru a-şi putea găsi un loc de muncă mai uşor, de a beneficia de 

indemnizaţia de şomaj sau pentru a se înscrie la un curs de formare profesională. 

          Astfel, absolvenţii instituţiilor de învatamânt în vârstă de minimum 16 ani pot 

beneficia de o indemnizaţie de şomaj pentru o perioada de 6 luni,  reprezentând 50%  

din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularii ocuparii forţei de munca în vigoare, dacă se înregistrează la agenţia de 

ocupare a forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în maximum 60 de zile de 

la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă. 

Indemnizaţia de şomaj se acordă dupa 60 de zile de la data absolvirii, 

perioada în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării         

(informare şi consiliere profesională,  medierea muncii,  formare profesională). 

        Totodată, pot participa la programe de formare profesională care să le asigure 

creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii 

şi reintegrării pe piaţa muncii. Programele de formare profesională asigură iniţierea, 

calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în căutarea 

unui loc de muncă. 

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nederminată absolvenţi ai 

unor instituţii de învăţământ, sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata 

contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor 

angajaţi şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent: 500 lei, 

pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;600 lei, 

pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal, 750 

lei, pentru absolvenţii de învăţământ superior. 

 

                             

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

2008 383,989 379,779 374,050 352,466 338,298 337,084 340,462 345,510 352,912 364,183 376,971 403,441

2009 444,907 477,860 513,621 517,741 526,803 548,930 572,562 601,673 625,140 653,939 683,123 709,383

2010 740,982 762,375 765,285 738,187 701,854 680,782 679,495 675,790 670,247 645,453 633,476 626,960

2011 614,976 600,308 539,666 493,438 453,067 435,961 435,152 437,811 439,928 444,000 454,978 461,013

2012 473,569 473,866 454,541 425,841 409,938
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