
 

 

 

 

 

                                       EVENIMENTE ANOFM 

 
 

Evaluarea Bursei locurilor de muncă din sectorul agricol din 

Germania  organizata de ANOFM în colaborare cu ZAV 

 
            Centrala pentru Medierea Străinilor şi a Specialiştilor din Bonn (ZAV 

Bonn)-serviciul Incoming seson a solicitat EURES România 

organizarea unei burse a locurilor de muncă pentru sectorul agricol 

din Germania. Aceasta a avut loc la Bacău, în perioada 21-22 martie 

2012 şi a fost organizată de AJOFM Bacău, cu sprijinul ANOFM. 

           La acest eveniment au fost invitate 152 de persoane, din care au fost prezente 93, fiind 

declarate admise 38 de persoane, alte 24 fiind declarate respinse. 

           Au fost oferite aproximativ 150 posturi pentru lucrători sezonieri pentru vânzarea produselor 

agricole (sparanghel,căpşuni), urmând ca aceştia să îşi desfăşoare activitatea în perioada aprilie-

iunie.  

 

 

 

Peste 500 de locuri de muncă vacante  

la primul Târg de locuri de muncă dedicat exclusiv sectorului de construcţii 

 

 

          Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în parteneriat cu 

Casa de Meserii a Constructorilor a organizat în data de 27 martie 

2012 , la Bucureşti o bursă a locurilor de muncă pentru  persoane în 

căutarea unui loc de muncă din/în domeniul construcţiilor - în cadrul 

proiectului "Centre PICAS - Puncte de Informare, Consiliere şi 

Asistenţă Specializată pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc 

de muncă din sectorul de construcţii " .  

        Cele peste 500 de locuri de muncă oferite de companii au acoperit aproape toate specializările, 

angajatorii căutand de la zugravi, fierar-betonişti, dulgheri până la manageri de proiect, ingineri, 

şefi de şantier, punând la dispoziţie contracte atât pentru lucrări din ţară cât şi din străinătate. 

        Locurile de muncă au fost oferite de aproximativ 30 de 

companii din sectorul de construcţii printre care se numară: 

Hidroconstrucţia, Romstrade, FC Costruct-Edil, Arabesque, Rotary 

Constructii, Constructii Erbasu. 

       Cele aproximativ 900 de persoane aflate în căutarea unui loc de 

muncă au beneficiat  şi de posibilitatea de a se înscrie gratuit în 

singurul portal de recrutare din România dedicat exclusiv sectorului 

de construcţii, http://www.picas.ro. 
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                      Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

a semnat un Protocol de colaborare cu Agenţia pentru Implementarea 
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

 
 

 
       Evenimentul de semnare a Protocolului  a avut loc  marţi, 03.04.2012, la sediul AIPPIMM, str. 

Poteraşi nr. 11, sector 4, Bucureşti. 

Protocolul are ca obiect dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre părţi, conform 

atribuţiilor şi competenţelor deţinute, în scopul asigurării 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a cresterii 

gradului de ocupare a forţei de muncă. 

          În scopul realizării obiectului  protocolului, colaborarea 

dintre părţi se concretizează prin realizarea de acţiuni 

constând în: 

-realizarea în comun a unor evenimente cu impact asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă cum ar fi: târguri, expoziţii, 

burse ale locurilor de  muncă, campanii de informare, 

simpozioane, conferinţe s.a.m.d.; 

-informarea reciprocă despre problemele de interes comun 

identificate în activitatea desfasurată de acestea, în vederea adoptării de măsuri în 

consecinţă; 

-organizarea de training-uri şi seminarii de informare în domeniile de interes comun 

pentru personalul ANOFM şi AIPPIMM precum şi al structurilor teritoriale ale acestora. 

 

 

 

Proiectele finanţate din FSE implementate de ANOFM  
 

 

 

        ANOFM este Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea  Resurselor Umane pentru AP4 “Modernizarea serviciului 

public de ocupare”, pe cele două domenii majore de intervenţie, respectiv DMI 4.1. 

Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de 

ocupare şi DMI 4.2. Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare. 

În acest moment, sunt 53 de contracte de finanţare încheiate, de OIPOSDRU 

ANOFM, din care 12 cu perioada de implementare finalizată, celelalte 41 de proiecte 

aflându-se în diferite stadii de implementare. Valoarea eligibilă contractată în 

implemetare pentru toate proiectele este de 622,541,693.01 lei. 

Din cele 53 proiecte, 36 sunt pe DMI 4.1., din care 9 încheiate  şi 17 pe DMI 

4.2.,  din care 3 încheiate. 

Elementele de identificare pentru  fiecare proiect în parte sunt publice pe site-ul 

www.fseromania.ro, unde apar ca beneficiari Agenţia Naţionlă pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă  sau Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
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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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CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA 

pentru luna aprilie 2012 

                   Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza în luna aprilie 2012, 203 programe de formare 

profesională pentru un număr de 4.379 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 aprilie, se vor organiza cele mai multe cursuri, cu număr mare de participanţi, sunt: 

Braşov (266 persoane), Prahova (248 persoane),Iaşi (225 persoane), Vaslui (211 persoane), Harghita (209 persoane). 

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

- Operator introducere validare prelucrare date - 

447 persoane 

- Bucătar - 316 persoane 

- Inspector (referent) resurse umane - 294 

persoane  

- Lucrător în comerţ - 277 persoane 

- Ospătar (vânzător) în unitaţi de alimentaţie - 246 

persoane 

- Frizer, coafor, manechiurist, pedichiurist - 183 

persoane 

- Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze - 

165 persoane 

- Contabilitate - 144 persoane 

- Competenţe comune-comunicare în limba 

engleză-143 persoane 

- Confecţioner asamblor articole din textile - 119 

persoane  

 

Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 29 februarie 2012 

La sfârşitul lunii februarie 2012, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 5,27%, mai mare cu 0,01 pp decât cea 

din luna ianuarie a anului 2012 şi mai mică cu 1,40 

pp decât cea din luna februarie a anului 2011.  

            Numărul total de şomeri la finele lunii 

februarie, de 473.866 persoane, a crescut cu 297 

persoane faţă de cel de la finele lunii anterioare, 

creşterea fiind aproape nesimnificativă.  

           Din totalul şomerilor înregistraţi, 191.369 au 

fost şomeri indemnizaţi şi 282.497 neindemnizaţi. 

Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 600 

persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a 

crescut cu 897 persoane faţă de luna 

precedentă.Ponderea şomerilor neindemnizaţi în 

numărul total al şomerilor (59,62%) creşte faţă de 

luna precedentă cu 0,16 pp.   Referitor la şomajul 

înregistrat pe sexe, în luna februarie 2012, comparativ cu luna precedentă, rata şomajului masculin a crescut de la valoarea 

de 5,61% în luna ianuarie, la valoarea de 5,65%, iar rata şomajului feminin a scăzut de la 4,87% la 4,83%. 

 
 

 
 

Participarea delegatiei Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la seminarul cu 
tema “Etape in implementarea Fondului European de Ajustare la Globalizare (FEG)” 

Bruxelles, 22 martie 2012 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  a participat  la 

Bruxelles, în data  de 22 martie 2012, la seminarul organizat de Comisia 

Europeană  cu tema “Etape in implementarea Fondului European de 

Ajustare la Globalizare (FEG)”, la care au  fost invitate să participe statele 

membre UE şi ţările membre ale Spaţiului Economic European. Obiectivul 

seminarului l-a reprezentat realizarea unor schimburi de bune practici între 

statele care au accesat FEG, pe agendă  fiind incluse prezentări naţionale 

pentru fiecare dintre etapele de implementare necesare a fi parcurse conform 

Regulamentului FEG, pornind de la pregatirea cererii, trimiterea aplicaţiei, evaluare, aprobare, punere în 

aplicare şi raportare. Delegaţia ANOFM care a participat la acest seminar a fost alcătuita din d-l Petru 

Blanariu, director adjunct, Direcţia Relaţii Internaţionale, Eures şi Mediere, d-na Aurora Ranete director OI-

POSDRU ANOFM , responsabil gestionare asistenţă financiară nerambursabilă acordată României prin FEG 

şi d-l Daniel Don, director executiv AJOFM Cluj. 
 Comisia Europeană a selectat ţările care vor prezenta fiecare etapă de implementare având în vedere bunele 

practici evidenţiate în comparaţie cu celelalte state membre. Astfel, România,  prin  delegaţia ANOFM a făcut o 

prezentare referitoare la etapele  pregatirii  cererii FEG pentru sprijinirea lucratorilor disponibilizati de 

Nokia in localitatea Jucu, Cluj, depusă în data de 22 decembrie 2011. 

           Participanţii la seminar şi reprezentanţii Comisiei Europene au apreciat calitatea 

prezentării şi eforturile depuse de ANOFM pentru pregatirea şi transmiterea cererii într-un 

interval de timp foarte scurt, astfel încât persoanele disponibilizate să poată beneficia de 

sprijinul necesar pentru a se reintegra pe piaţa muncii. 

MEDIT  

Model de cooperare transnaţională pentru întoarcerea lucrătorilor români din 

Italia 

Conferinţa de închidere 29.03.2012 

 
MEDIT este unul dintre primele proiecte strategice lansate pe Axa 4.1 

(Modernizarea serviciului public de ocupare) de ANOFM în anul 2010, al carui scop a fost 

crearea, în parteneriat cu Serviciul public de ocupare din Italia,  a unor instrumente de tip 

organizaţional, informaţional, procedural şi tehnologic care să sprijine reintegrarea pe piaţa 

muncii din România a  acelor migranţi români din Italia care doresc să se  întoarcă acasă. 

Proiectul a fost implementat de o echipă de experţi din ANOFM împreună cu experţi 

subcontractaţi dintre care rolul principal a revenit cercetătorilor de la Institutul Naţional de 

Cercetare în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCMPS). 

      Principalele rezultate ale proiectului sunt: semnarea unor Acorduri de colaborare cu 

filialele serviciului public de ocupare din patru regiuni italiene (Lazio, Piemonte, Veneto, 

Puglia) prin care se acordă gratuit servicii de consiliere şi mediere migranţilor români  din 

Italia ;punerea în funcţiune a unei platforme tehnologice care are în centru o aplicaţie de 

mediere destinată migranţilor români din Italia ;deschiderea unor canale de comunicare cu 

reprezentanţii migranţilor români, cu scopul de a le furniza informaţii complete referitoare la 

piaţa muncii din România şi oportunităţile de întoarcere şi sprijinirea acestei comunicări cu 

materiale promoţionale create în proiect ;elaborarea unor studii ample asupra fenomenului 

migraţiei în Italia, prin intervievarea a 1.200 de migranţi români (lucratori, antreprenori, 

persoane în căutarea unui loc de muncă) asupra motivelor pentru care au emigrat şi a 

motivelor pentru care s-ar întoarce acasă ;elaborarea unui studiu asupra structurii şi 

caracteristicilor locurilor de muncă care se vor crea sau vacanta în urmatorii doi ani, prin anchete derulate în 

rîndul a 200 de operatori economici din România ;modernizarea agenţiilor locale, prin schimb de experienţa cu 

serviciul public de ocupare din Italia şi contacte directe cu reprezentanţii migranţilor români, dar şi prin dotări 

de ordin material. 
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