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Mesajul Preşedintelui ANOFM cu ocazia zilei de 10 Decembrie - „Ziua ANOFM” 
 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aniversează 17 

ani de activitate, pe parcursul cărora s-a dezvoltat pentru a se 

adapta necesităților societății actuale.  

 

Serviciul Public de Ocupare, cu toate structurile sale, a acumulat în 

acești ani o experienţă bogată şi valoroasă, potenţată şi de 

modelele de succes ale unor instituții similare din state membre ale 

Uniunii Europene.  

 

Identificarea şi valorificarea oportunităţilor de ocupare, prin 

oferirea de servicii profesioniste pentru cei care caută loc de 

muncă sau pentru angajatori, sunt deziderate permanente urmărite 

în activitatea desfăşurată în cadrul ANOFM. Toate strategiile și 

programele naţionale sunt în concordanță cu Strategia Europa 2020 

care fixează ţinta în materie de ocupare a forței de muncă (75% - rata de ocupare pentru grupa de vârstă 20-

64 ani). În acest context, atât Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020, cât şi Planul 

de acţiuni pentru implementarea acesteia au fost elaborate pentru creşterea ocupării forţei de muncă, 

inovare, educație și incluziune socială. 

 

Etapa de dezvoltare în care ne regăsim, și la care face referire Strategia Naţională, se suprapune cu exerciţiul 

de programare pentru alocarea şi utilizarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Pentru 

buna gestionare şi utilizare a capitalului uman, serviciul public de ocupare urmărește să aibă o contribuţie 

consistentă în implementarea proiectelor.  

 

Totodată, este important de amintit implicarea instituției noastre în implementarea proiectelor cu finanțare 

europeană nerambursabilă, având în vedere că, în cadrul POSDRU 2007-2013, ANOFM a avut o axă prioritară 

dedicată, Axa nr.4 -“Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, pentru susținerea și dezvoltarea unor 

măsuri active de stimulare a ocupării.  

 

Odată cu experiența dobândită în acești ani, putem să pornim cu încredere într-un nou an plin de provocări, 

gândindu-ne la rezultatele concrete ale muncii noastre, care se regăsesc, dincolo de rapoarte și analize, în 

calitatea vieții profesionale a oamenilor.  

 

Cu aceste gânduri, doresc să mulţumesc angajaţilor Serviciului Public de Ocupare, membrilor Consiliului de 

Administraţie al ANOFM, colaboratorilor și beneficiarilor noştri, atât pentru dăruirea de care au dat dovadă 

cât și pentru sprijinul acordat.  

 

În egală măsură subliniez și deosebita importanță a reprezentanţilor mass-media și a societății civile pentru 

intersul permanent arătat activității noastre, în vederea informării corecte a opiniei publice.  

 

Ca mesaj de încheiere a unui an calendaristic, vă doresc Sărbători fericite! şi un călduros La mulți ani! 
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Noutăţi în proiectele ANOFM 
 

În luna decembrie 2015, s-au finalizat alte două proiecte în care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă a fost beneficiar: „Chance 4 NEET – Registrul electronic al tinerilor NEET” şi „I.M.M.A. Instrument 
inovativ de monitorizare a măsurilor active de ocupare”.  
 
 
  

 
 

Joi, 17 decembrie 2015, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a organizat conferinţa de 

închidere a proiectului „Chance 4 NEET – Registrul electronic al tinerilor NEET”.  
 
Proiectul a fost implementat în 
parteneriat cu Secretariatul 
General al Guvernului – 
Cancelaria Prim-ministrului, 
Centrul Naţional de Pregatire 
în Statistică şi IT Systems 
International SRL şi a avut ca 
obiectiv general întărirea 
capacității şi calității 
serviciilor oferite de SPO prin 
dezvoltarea de metode și 
instrumente IT&C în vederea prevenirii și combaterii șomajului în rândul tinerilor, îndeosebi a șomajului 
neînregistrat. 
 
Cel mai important rezultat îl reprezintă baza de date cu tinerii NEET’s care va asigura suportul necesar în 
identificarea din surse electronice administrative a tinerilor cu vârsta între 16 şi 24 de ani, care nu au loc de 
muncă şi nu sunt cuprinşi în educaţie sau formare. 
 
În cadrul evenimentului au fost prezentate aspecte generale privind proiectul, rezultatele acestuia, 
demersurile realizate în vederea identificării din surse administrative a tinerilor incluşi în această categorie 
socială, date statistice rezultate din anchetele forţei de muncă în gospodării, realizate de Institutul Naţional 
de Statistică.   
 

I.M.M.A. – Instrument inovativ de monitorizare a măsurilor active de ocupare 
 
Proiectul, derulat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în parteneriat cu Soft Business 
Union, a avut ca obiectiv general dezvoltarea şi îmbunătăţirea procesului de monitorizare şi evaluare a 
impactului net al măsurilor active de ocupare la nivel naţional.  
Valoarea adăugată constă în posibilitatea interconectării actorilor relevanţi în vederea urmăririi clienţilor 
care, după ce au parcurs întregul proces oferit de SPO, finalizat cu ocuparea unui loc de muncă, au încălcat 
prevederile Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, în ceea ce priveşte acordarea indemnizaţiei pentru şomaj şi a facilităţilor pentru angajatori.  

 
Ambele proiecte au fost cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea resurselor Umane 2007 – 2013.  
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Acțiuni la nivelul U.E., la care a fost reprezentat  
Serviciul Public de Ocupare din România, în luna decembrie 2015 

 
 

Conferinţa Reţelei Serviciilor Publice de Ocupare din U.E.  
Bruxelles 2015 

 
În perioada 8-10 decembrie 2015, delegaţia Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, condusă de preşedintele ANOFM, doamna Cristiana 

Barbu, a participat la conferinţa cu tema „Implementarea Garanţiei pentru Tineri – provocări şi factori de 
succes”.  
 
Evenimentul s-a desfăşurat la Bruxelles şi a avut ca scop principal reunirea experților tuturor Serviciilor 
Publice de Ocupare membre ale Rețelei, pentru a discuta provocările și factorii de succes din experiența SPO 
în implementarea Garanției pentru Tineri . 
 
Pe lângă temele menționate, pe agenda delegaţiei române au fost incluse şi ateliere de lucru tematice, cu 
referire la activitatea sustenabilă a tinerilor NEET’s prin creşterea colaborării cu angajatorii, dar şi 
cooperarea cu şcolile pentru consolidarea orientării în carieră şi facilitarea tranziţiei către muncă. 
 
 

Cea de-a patra reuniune a Reţelei Serviciilor Publice de Ocupare din U.E. 

Luxemburg 2015 

 

În perioada 14-15 decembrie 2015, președintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, doamna 

Cristiana Barbu, a condus delegația română participantă la cea de-a patra reuniune a Consiliului de 

administraţie al reţelei Serviciilor Publice de Ocupare din Uniunea Europeană. 

Evenimentul s-a desfăşurat la Luxemburg, sub egida Preşedinţiei Luxemburgheze a Consiliului UE.  

 

Pe agendă au fost incluse, printre altele, următoarele teme: 

situaţia pieţei muncii din UE – cadru general, situaţia 

refugiaţilor în contextul evoluţiilor actuale, prezentarea 

platformei informatice dezvoltate în cadrul iniţiativei privind 

învăţarea comparativă, strategia U.E. în domeniul 

calificărilor şi contribuţia SPO la aceasta, abordarea 

şomajului de lungă durată, programul de activitate al reţelei 

SPO pentru anul 2016. 

Dincolo de temele menţionate, delegaţia ANOFM a participat 

la un atelier de lucru în cadrul căruia a evidenţiat 

experienţa  în exerciţiul de învăţare comparativă. 

 

Reţeaua europeană a Serviciilor Publice de Ocupare a fost înfiinţată în anul 2014, prin Decizia Parlamentului şi 

Consiliului European şi este condusă de un Consiliu de administraţie, în cadrul căruia Statele membre numesc 

un membru şi un membru supleant din managementul superior al SPO. Din partea României au fost desemnaţi, 

în august 2014, doamna Cristiana Barbu, preşedinte ANOFM, în calitate de membru, şi domnul Petru Blanariu, 

director adjunct al Direcția Coordonare a Rețelei Naționale EURES Acorduri și Relații Internaționale din cadrul 

ANOFM, ca membru supleant. 
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Alte acţiuni importante în 2015  
 

 

 

Congresul Mondial al Serviciilor Publice de Ocupare  
 
 
 
Preşedintele ANOFM, doamna Cristiana Barbu, a participat în perioada 6 – 8 mai 2015, la cel de-al zecelea 

Congres al Asociaţiei Mondiale a Serviciilor Publice de Ocupare (AMSPO), de la Istanbul.  

 

Evenimentul se desfăşoară din trei în trei ani; în 2015 acesta a avut ca temă „Serviciul Public de Ocupare şi 

noua lume a muncii”.  

 

Pe agenda Congresului s-a aflat prezentarea studiului „Lumea Serviciilor Publice de Ocupare – provocări, 

capacitate şi perspective ale SPO în noua lume a muncii”, discuţii cu privire la contribuţiile Grupului de lucru 

G20 pentru ocupare, atelier de lucru cu tema „Viziune cu privire la noua lume a muncii”, prezentarea cu tema 

„Flexibilitatea SPO în adaptarea la un mediu în continuă schimbare”.  

De asemenea, au avut loc sesiuni paralele cu teme ce privesc viitorul pieţei muncii, nevoile angajatorilor într-

o piaţă a muncii în schimbare, medierea muncii dincolo de graniţe.  

 

„Locuri de muncă mai bune, abilităţi profesionale pentru viitor, migraţia şi mobilitatea, şomajul în rândul 

tinerilor sunt câteva teme ce au fost abordate de către factorii de decizie, experţi şi manageri de top, în 

cadrul congresului de la Istanbul. Una dintre misiunile serviciilor publice de ocupare este de a sprijini 

grupurile vulnerabile şi tinerii să intre pe piaţa muncii. Pentru Serviciul Public de Ocupare din România este 

o provocare să facilităm integrarea pe piaţa muncii a tinerilor şi, în acelaşi timp, să venim în întâmpinarea 

aşteptărilor acestora”, a declarat doamna preşedinte, Cristiana Barbu, cu această ocazie.  

 

Asociaţia Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare este o organizaţie internaţională non-profit şi reuneşte 

instituţii publice şi departamente guvernamentale care au ca activitate implementarea politicilor privind piaţa 

muncii sau managementul resurselor umane. Circa 100 de servicii publice de ocupare din toată lumea, cu 

peste un milion de angajaţi, sunt membre ale Asociaţiei, ANOFM fiind afiliată din anul 2003. Obiectivele 

principale ale AMSPO sunt stimularea contactelor dintre diversele instituţii membre, promovarea schimburilor 

de informaţii şi de experienţă legate de activităţile organizaţiilor membre, furnizarea de servicii de interes 

general, cum ar fi sondaje, studii, managementul băncilor de date, servicii de formare şi perfecţionare etc.  

 

 



 
 

 
Reuniunea Serviciilor Publice de Ocupare din Uniunea Europeană  

 
 
În perioada 10 – 12 iunie 2015 a fost organizată, la Riga, cea de-a treia reuniune a Consiliului de Administraţie 
al reţelei Serviciilor Publice de Ocupare din Uniunea Europeană.  
 
Evenimentul s-a desfăşurat sub egida preşedinţiei letone a Consiliului U.E. Delegaţia Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă a fost condusă de doamna preşedinte, Cristiana Barbu.  
 
Temele de discuţie au vizat situaţia pieţei muncii şi a şomejului de lungă durată din Uniunea Europeană. 
Totodată, s-au dsfăşurat şi două ateliere de lucru cu referire la domeniul învăţării comparative pentru 
perioada 2015 – 2016.  
 
„Situaţia pieţei muncii din multe ţări membre ale Uniunii Europene nu a reuşit încă să ajungă la nivelul 
anterior izbucnirii crizei financiare. Oficialii Serviciilor Publice de Ocupare cunosc dificultăţile pe care le au 
persoanele afectate de şomajul de lungă durată, iar preocuparea noastră constantă este aceea de a identifica 
soluţii pentru reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor. Scopul acestei reuniuni, la care am avut plăcerea să 
participăm, este schimbul de bune practici şi cooperarea între statele membre ale U.E.”, a declarat 
preşedintele ANOFM.  
 

 
 

Conferinţa Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Sud-Estul Europei  

 
 
Delegaţia ANOFM, condusă de preşedintele instituţiei, doamna Cristiana Barbu, a participat la cea de-a 
paisprezecea Conferinţă Managerială şi a treisprezecea Conferinţă la nivel de experţi ale Centrului Serviciilor 
Publice de Ocupare din ţările din Sud-Estul Europei.  
 
Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 24 – 25 septembrie 2015, la Ljublijana, Slovenia, stat care deţine anul 
acesta preşedinţia CPESSEC.  
 
Agenda conferinţei manageriale „Abordări strategice ale SPO în iniţierea şi consolidarea cooperării cu 
angajatorii” a cuprins schimburi de bune practici ale SPO participante, în ceea ce priveşte iniţierea şi 
consolidarea cooperării cu angajatorii.  
 
Cea de-a doua zi a evenimentului a fost dedicată unei conferinţe interactive, în cadrul căreia reprezentanţii 
Serviciilor Publice de Ocupare au prezentat modalităţi de lucru cu persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă.  
 
Centrul Serviciilor Publice de Ocupare al ţărilor din Sud-Estul Europei a fost înfiinţat în anul 2007, în scopul 
întăririi şi dezvoltării relaţiilor dintre instituţiile de profil din această regiune geografică.  
 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă este membru al organizaţiei încă de la înfiinţarea 
acesteia, în anul 2014 fiind gazda conferinţei anuale, în calitate de stat deţinător al preşedinţiei.  

 



 
 
 
 

Noi cursuri de formare profesională organizate în luna ianuarie 2016,  

la nivel naţional 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a programat pentru luna ianuarie 2016, 76 programe de 

formare profesională pentru 1.548 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare 

profesională gratuite. Programele sunt organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi 

de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braşov, Bihor, Bistriţa, Mehedinţi sunt judeţele cu cele mai multe cursuri prognozate pentru luna ianuarie 

2016 şi cu cel mai mare număr de participanţi.  

 

Meseriile cele mai solicitate care fac obiectul programelor de formare profesională organizate în perioada 

menţionată sunt: 

operator introducere, validare şi prelucrare date – 144 persoane; 

instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze – 128 persoane;  

inspector / referent resurse umane – 115 persoane;  

lucrător în comerţ – 78  persoane; 

agent de securitate – 76 persoane; 

manichiurist, pedichiurist – 72 persoane;  

bucătar – 62 persoane;  

comuncare în limba engleză – 56 persoane;  

barman – 53 persoane;  

operator confecţioner industrial – 48 persoane.  



 

 

 
 

 
 

Cu ocazia  sărbătorilor de iarnă vă adresăm  cele mai calde salutări şi urări de bine.  

Fie ca Noul An să vă aducă sănătate, bucurie şi realizări ! 

 

Crăciun Fericit ! 

La Mulţi Ani !  
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