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Raport privind stadiul realizării planului naţional de formare profesională la 

30.04.2017 

 

 

 

Planificat pentru anul 2017 

Prin Planul Naţional de Formare Profesională pentru anul 2017, Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi-a propus cuprinderea în programe de formare 
profesională a unui număr de 41.942 persoane, după cum urmeză: 

- 38.280 şomeri aflaţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei 
de muncă; 

- 961 persoane care beneficiază de servicii de formare profesională gratuită, 
altele decât şomerii, dintre care: 

o 858 persoane aflate în detenţie; 
o 5 persoane din alte categorii; 
o 98 persoane din mediul rural; 

- 322 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competenţelor 
dobândite pe alte căi decât cele formale; 

- 379 persoane beneficiare de formare profesională la locul de muncă 
(ucenicie); 

- 2.000 persoane care nu beneficiază de gratuitate, cuprinse la cursuri de 
formare profesională, organizate de CRFPA. 
 

Pentru anul 2017 a fost planificată organizarea a 2.235 programe de formare 
profesională.  

 

Realizat la 30 aprilie 2017 

Numărul total al participanţilor la programele de formare organizate de ANOFM 

                         În programele de formare profesională organizate de ANOFM în perioada ianuarie – 

aprilie 2017, au fost cuprinse 4.724 persoane, din care: 

o 4.140 şomeri; 

o 445 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate (404 persoane 

care au urmat cursurile prin CRFPA şi 41 persoane care au urmat cursurile prin 

centre proprii); 

o 44 persoane care beneficiază de servicii gratuite, alţii decât şomerii; 

o 73 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competenţelor; 

o 22 persoane cuprinse în programe de ucenicie.  
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În perioada ianuarie – aprilie 2017, din totalul celor 4.702 persoane (din totalul de 

4.724 persoane s-au scazut 22 de persoane cuprinse în programe de ucenicie), 4.587 

de persoane (97,55% din total) au fost cuprinse în programe organizate prin reţeaua 

de centre regionale (3.616 persoane) şi din structura agenţiilor judeţene (971 

persoane). 

 

Structura pe categorii de beneficiari se prezintă astfel: 

a) pentru cursurile organizate prin centrele regionale: 

 3.168 persoane din rândul şomerilor; 

 44 persoane beneficiare de servicii gratuite, altele decât șomerii; 

 404 persoane care nu beneficiază de servicii gratuite de formare profesională 

b) pentru cursurile organizate prin centrele din structura agenţiilor teritoriale de 

muncă 

 930 persoane din rândul şomerilor; 

 41 persoane care nu beneficiază de servicii gratuite de formare profesională. 

 

Prin intermediul furnizorilor de formare profesională autorizaţi au fost cuprinse în 

programe de formare profesională 115 persoane, toate provenind din rândul 

şomerilor. 

 

În primele patru luni ale anului au fost cuprinse 2.145 persoane, aparţinând unor 

grupuri dezavantajate: 

- 1.734 şomeri din mediul rural; 

- 262 şomeri de lungă durată;  

- 112 persoane şomere de etnie romă; 

- 19  persoane eliberate din detenţie; 

- 13  persoane şomere cu dizabilităţi; 

- 5 şomeri postinstituţionalizaţi. 

 

Structura pe sexe a persoanelor cuprinse în cursuri din perioada de raportare se 

prezintă astfel: 

- 2.831 cursanţi femei (59,93%); 

- 1.893 cursanţi bărbaţi (40,07%).                      

 

Analiza programelor de formare profesională gratuite  

În perioada ianuarie – aprilie 2017 au început 241 programe de formare profesională 

gratuite, 67,63% dintre acestea fiind programe de calificare sau recalificare şi 32,37%  

programe de iniţiere, perfecţionare şi specializare. 
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Din cele 541 de programe de formare profesională, 240 sunt finanţate din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, iar unul, organizat de Fundaţia Rudolf Walter Timişoara în 

colaborare cu AJOFM Timiş, finanţat din fonduri externe. 

 

Analiza participării şomerilor la  programele de formare profesională, structuraţi pe 

grupe de vârstă şi nivel de studii  

Analizând participarea celor 4.140 persoane din rândul şomerilor la programele de 

formare profesională organizate în perioada ianuarie – aprilie 2017, se observă că o 

participare mai mare la programele de formare profesională se înregistrează în 

rândul persoanelor cu studii medii (44,90%), urmate de cele cu studii primare 

(40,56%), la polul opus aflându-se persoanele cu studii superioare (14,54%), 

explicaţia fiind că ANOFM organizează programe de formare pentru calificări de nivel 

2, 3 sau 4 (la care pot participa persoane cu studii primare şi/sau medii). 

 

Structura şomerilor participanţi la cursuri, pe categorii de vârstă, se prezintă astfel: 

- 13,23%  persoane cu vârsta sub 25 de ani – 548 persoane; 

- 21,96%  persoane cu vârsta cuprinsă între 25-35 de ani – 909 persoane;  

- 29,69% persoane cu vârsta cuprinsă între 35-45 de ani – 1.229  persoane; 

- 35,12%  persoane cu vârsta peste 45 de ani – 1.454 persoane. 

 

Se poate spune că distribuţia pe categorii de vârstă a şomerilor cuprinşi în programe 

de formare profesională este relativ echilibrată. 

Din cei 4.140 şomeri, participanţi la programele de formare profesională, 10 

persoane participă la programe de formare profesională finanţate din alte fonduri 

decât cel al asigurarilor pentru șomaj, organizate de Fundaţia Rodolf Walter 

Timişoara, în colaborare cu AJOFM Timiş. 

 

Analiza numărului de beneficiari, alţii decât şomerii, participanţi la programele de 

formare profesională gratuite 

Numărul participanţilor beneficiari de servicii gratuite de formare profesională, alţii 

decât şomerii, a fost de 44 persoane, dintre care 14 proveneau din mediul rural, iar 

30 de persoana aflate în detenţie.  

 

Analiza programelor de formare profesională cu plată  

 În programele de formare organizate în perioada ianuarie – aprilie 2017 au fost 

cuprinse 445 persoane care îşi plătesc contravaloarea cursurilor de formare, dintre 

care 41 persoane au fost cuprinse la cursuri organizate de agenţiile judeţene pentru 

ocuparea forţei de muncă, 2 persoane care nu beneficiază de gratuitate cuprinse la 

evaluare de competenţe şi 402 plătitori participanţi la cursuri organizate de centrele 

regionale de formare profesională. 
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Analiza programelor de formare profesională începute în anii anteriori, care 

continuă şi în anul 2017  

O parte din programele de formare profesională începute în anul 2016 continuă şi 

urmează să se finalizeze în anul 2017.  

În aceste programe sunt cuprinse 8.316 persoane, după cum urmează:   

- 8.098 şomeri din care, până la finale lunii aprilie, au absolvit 6.177 persoane şi s-

au încadrat 1.022 persoane. Menţionăm că 44 şomeri sunt participanţi la cursuri 

finanţate din alte fonduri decât bugetul asigurărilor pentru şomaj; dintre aceştia  

au absolvit 12 persoane. 

- 114 beneficiari de servicii gratuite de formare profesională, alţii decât şomerii, din 

care, până la finale lunii aprilie, au absolvit 76 persoane; 

- 104 de persoane care nu beneficiază de servicii gratuite de formare profesională, 

din care, până la finele lunii aprilie, au absolvit 90 de persoane. 

 

Absolvenţii cursurilor de formare profesională ( inclusiv cei care au finalizat procesul 

de evaluare de cumpetenţe) sunt monitorizaţi 12 luni de la finalizarea acestora. 

În urma monitorizării a rezultat că în primele 4 luni ale a.c. au fost încadrate 4.146 

de persoane, astfel: 

 4.112 persoane ca urmare a cursurilor de formare profesională:  

- 431 persoane care au participat la cursuri începute în anul 2015, 

finalizate în anul 2016 şi monitorizate în 2017; 

- 3.643 şomeri ca urmare a cursurilor organizate în anul 2016 şi aflate în 

desfăşurare şi/sau monitorizare în 2017; 

- 38 persoane care provin din cursuri începute şi finalizate în anul 2017; 

 34 de persoane încadrate ca urmare a evaluării şi certificării de competenţe 

începute şi finalizate în anul 2017. 
 

Analiza numărului de şomeri beneficiari de servicii gratuite de evaluare şi 

certificare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale  

Începând cu anul 2014, Planul Naţional de Formare Profesională al ANOFM prevede, 

pentru şomeri, furnizarea gratuită a serviciilor de certificare a competenţelor 

dobândite pe alte căi decât cele formale. 

În perioada ianuarie – aprilie 2017 au beneficiat de servicii gratuite de evaluare şi 

certificare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale 73 şomeri, 

dintre care 5 persoane cu vârsta sub 25 de ani. Din cele 73 de persoane, 10 au fost 

certificate prin centre de evaluare private, iar 63 prin centre de formare proprii ale 

ANOFM, autorizate ca centre de evaluare.  
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Analiza contractelor de ucenicie şi a convenţiilor realizate  

În perioada ianuarie – aprilie 2017 au fost încheiate 22 contracte de ucenicie pentru 

persoanele incluse în programele de ucenicie la locul de muncă.  

 

Cursurile se organizează ţinând cont, pe de o parte, de cerinţele pieţei muncii şi, pe 

de altă parte, de opţiunile şi aptitudinile persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă.  

Ca urmare, cele mai multe programe de formare profesională gratuite pentru şomeri 

au fost organizate în următoarele meserii/ocupaţii: 

- lucrător în comerţ –392 şomeri; 

- operator introducere validare și prelucrare date – 357 şomeri; 

- inspector (referent) resurse umane – 345 şomeri; 

- bucătar – 276 şomeri; 

- agent de securitate – 233 şomeri; 

- instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze – 219 şomeri; 

- contabil – 208 şomeri; 

- coafor – 150 şomeri; 

- frizer – coafor – manichiurist - pedichiurist – 138 şomeri; 

- lucrător în structuri pentru construcţii – 115 şomeri; 

- manichiurist - pedichiurist – 113 şomeri;  

- îngrijitori bătrâni la domiciliu – 100 şomeri;  

- comunicare în  limba engleză – 95 şomeri; 

- zidar pietrar tencuitor – 79 şomeri; 

- inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – 76 şomeri.  

  

 

 

Direcţia Analiza Pieței Muncii, Programe de Ocupare și de Formare 

Profesională a Forței de Muncă 


