
 
 

 

 

 

 

 
                  Conferinţa cu tema „Locuri de muncă pentru Europa. Conferinţa pentru Politica de 

Ocupare a Forţei de Muncă”  

Bruxelles, 5-7 septembrie 2012 

 

  

               Comisia Europeană a organizat la Bruxelles, în perioada 6-
7 septembrie 2012, o conferinţă cu tema „Locuri de muncă pentru 
Europa. Conferinţa pentru Politica de Ocupare a Forţei de Muncă”.  

Comisia Europeană a adresat invitaţii experţilor din cadrul 
Comitetului pentru Ocuparea Forţei de Muncă (EMCO), 
Comitetului pentru Protecţie Socială (SPC), serviciilor publice de 

ocupare naţionale, autorităţilor de management care gestionează programe finanţate din FSE şi 
parlamentelor naţionale. 

 

          Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în calitatea sa de Serviciu Public de 
Ocupare al României, a fost reprezentată la acest eveniment de o delegaţie condusă de d-na 
preşedinte Cristiana Barbu. 

 

          Evenimentul s-a bucurat de o atenţie deosebită la cel mai înalt nivel, demonstrată prin 
prezenţa unor personalităţi precum d-l Jose Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene, d-l 
Martin Schulz, Preşedintele Parlamentului European, d-l Herman Van Rompuy, Preşedintele 
Consiliului European, d-l Laszlo Andor, Comisarul European pentru Ocupare, Afaceri Sociale şi 
Incluziune, d-l Koos Richelle, Director General, Comisia Europeană, DG Ocupare, Afaceri 
Sociale şi Incluziune şi d-l Angel Gurria, Secretar General al OCDE. 

 

           Sesiunea plenară a conferinţei a vizat, în mod esenţial, evidenţierea legăturii dintre orice 
măsură care urmăreşte combaterea efectelor crizei economice şi financiare, şi necesitatea creării şi 
menţinerii locurilor de muncă la nivel european. 

 

          Conferinţa a abordat, de asemenea, o serie de subiecte de actualitate de pe agenda 
europeană, precum: 

 dinamica pieţei muncii europene (tranziţie, aptitudini, mobilitate) 

 impactul crizei asupra ocupării 

 politica de ocupare pe tot parcursul vieţii 

 trasee care conduc la ocupare deplină 

 sectoare cu potenţial ridicat de creare de locuri de muncă. 
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Stadiul realizării Programului de ocupare 

a forţei de muncă al ANOFM 
pentru primele şapte luni ale  anului  2012 

 
 
 

             Pentru anul 2012, Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, prin Programul naţional de ocupare a forţei de 
muncă, a estimat încadrarea a 332.000 persoane, la nivel naţional. 
De la începutul anului şi până la 31.07.2012 s-a realizat încadrarea 
unui număr de 202.928 persoane, reprezentand 61,12 % faţă de cât 
s-a programat şi 42,71 %  din  persoanele intrate în măsurile active 

de stimulare a ocupării forţei de muncă (475.111). 
  Prin acordarea serviciilor de mediere s-a realizat ocuparea a 174.739 persoane, 62,86 % 
faţă de cât s-a programat pentru anul 2012,iar ca urmare a acordării serviciilor de informare şi 
consiliere s-a reuşit încadrarea unui număr de 36.648  persoane (103,82 % faţă de cât s-a 
programat pentru anul 2012) Prin organizarea cursurilor de formare profesională s-au ocupat 
6.671 persoane( 57,51 % faţă de cât s-a programat pentru anul 2012).  
  Subvenţionarea angajatorilor în vederea ocupării şomerilor peste 45 ani sau unici 
susţinători  ai  familiilor monoparentale  a determinat  încadrarea a 4.121 persoane (26,93 % 
faţă de cât s-a programat), iar prin subvenţionarea angajatorilor pentru  ocuparea şomerilor care 
mai au 3 ani până la pensie, 57 persoane au obtinut un loc de munca (21,11 % faţă de cât s-a 
programat) . 
  Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă a contribuit la ocuparea a 1.183 
persoane (39,57 % faţă de cât s-a programat pentru anul curent). 
  Totodată, 1.960 absolventi au fost incadrati pe piata muncii, ca urmare a 
subvenţionarii  angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ. Prin 
subvenţionarea locului de muncă la angajatori, 61 persoane cu handicap (26,52 % faţă de cât s-a 
programat pentru anul 2012) au obţinut un  loc de muncă. 
  În urma acordării de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi  
independente sau pentru iniţierea unei afaceri, 77 persoane au iniţiat astfel de activităţi 
independente (19,25 % faţă de cât s-a programat pentru anul 2012). 
 Ca urmare a încheierii  contractelor  de solidaritate, în baza Legii nr. 116/2002 privind 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale cu completările şi modificările ulterioare, s-a 
realizat încadrarea a 493 persoane (36,93 % faţă de cât s-a programat pentru anul 2012), 
reprezentând 92,84 % din cele 531 persoane cu care s-au încheiat contracte de solidaritate. 
  Prin alte măsuri active întreprinse la nivel judeţean, s-a realizat încadrarea a 1.851 
persoane, fondurile utilizate pentru susţinerea acestor măsuri active fiind altele decât cele din 
Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj (fonduri structurale). 
          Din datele prezentate, se poate observa că există un pachet substanţial de măsuri active 
care asigură sprijinul necesar pentru reinserţia pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă. 
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Absolvenţi înscrişi în evidenţele ANOFM 
 

                                           
    

In anul 2012, in evidentele ANOFM s-au inscris 58.616 de absolventi 
de invatamant, indiferent de forma absolvita, 54.322 dintre acestia inscriindu-
se la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in perioada iunie-august a.c.. 
Potrivit datelor noastre, 6.600 sunt absolventi cu studii superioare (cu sau fara 
licenta). 
  

În acest an, ANOFM, prin intermediul  structurilor sale teritoriale, a desfăşurat o 
amplă campanie de comunicare privind prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare, ce-i vizează pe absolvenţi. 

Rezultatele acestei acţiuni a ANOFM se regăsesc în numărul ridicat al înscrierilor în 
evidenţe din acest an, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Este vorba de un plus de 
peste 10.500 de înregistrări în evidenţe. 

Statistic, în perioada 1 iunie – 31 august 2012, s-au înregistrat în evidenţele agenţiilor 
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă 1.595 de absolvenţi (în luna iunie a.c.), 32.605 
absolvenţi (în luna iulie 2012) şi 20.127 (în luna august 2012). În perioada similară a anului 
trecut, situaţia absolvenţilor înregistraţi la ANOFM a fost de 640 persoane în luna iunie,  
21.021 în luna iulie 2011, respectiv 22.015, în luna august 2011. 

La nivelul lunii august 2012, din cei 20.127 de absolventi inregistrati, beneficiaza de 
indemnizatie de somaj 1732 persoane, din care 192 sunt absolventi cu studii superioare. 

 
 
 

Situaţia statistică operativă a şomajului înregistrat la 31 august 2012 
 
             Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii august 2012,  la nivel naţional, a fost de 
4,90 %, mai mare cu 0,13 pp decât cea din luna iulie a anului 2012 şi mai mare cu 0,03 pp decât 
cea din luna august a anului 2011. 
            Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea 
forţei de muncă la finele lunii august a fost de  441.220 de persoane, cu 12.177 persoane mai 
multe faţă de finele lunii anterioare. 
          Structura şomajului pe grupe de vârstă în luna august 2012 se prezintă astfel : 87.943 
şomeri au sub 25 de ani; 31.525 şomeri au între 25 şi 29 de ani; 97.608  şomeri au între 30 şi 39 
de ani;  111.419 şomeri au între 40 şi 49 de ani; 54.417 şomeri au între 50 şi 55 de ani ; 58.303 
şomeri au depăşit 55 de ani.  
         Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: Teleorman (9,06 %), 
Mehedinţi (8,95%), Vaslui (8,80 %), Dolj (8,75%), Covasna (7,90%), Galaţi (7,39%), Buzău 
(7,28%), Olt (7,08%) şi Gorj (6,98%). 
        Din totalul şomerilor înregistraţi la nivel naţional, 134.689 au fost şomeri indemnizaţi şi 
306.531  neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 7.347 persoane, iar 
numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 4.830 persoane faţă de luna precedentă. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursurile de formare profesională, 

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

 
              Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă derulează, în luna septembrie 
2012, 163  programe de formare profesională pentru un număr de 3.389 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 septembrie, 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), Mureş (168 persoane). 
 
           Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesională, 
în luna septembrie 2012, sunt:  
- Operator introducere, validare şi prelucrare date – 374 persoane 
- Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie –187 persoane 
- Bucătar  - 183 persoane 
- Inspector (referent) resurse umane – 163 persoane 
- Lucrător în comerţ  – 160 persoane 
- Lucrător în cultura plantelor – 151 persoane 
- Contabil – 137 persoane 
- Manichiură – pedichiură – 118 persoane 
- Designer pagini web – 94 persoane 
- Frizer, coafor, manichiură, pedichiură – 93 persoane 
 

 

 
 

Locurile de munca 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, Norvegia şi Slovenia. 
        Angajatorii germani caută bucătari, ingineri software, ingineri electricieni, dar şi 
asistente medicale generaliste, norvegienii au nevoie de instalatori, iar patronii sloveni doresc 
instalatori conducte, dar şi un medic veterinar chirurg. 
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