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Raport privind stadiul realizării planului naţional de formare profesională la
31.08.2018

Planificat pentru anul 2018
Prin Planul Naţional de Formare Profesională pentru 2018, Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă şi-a propus cuprinderea în programe de formare
profesională a unui număr de 37.511 persoane, din care:
- 32.561 şomeri aflaţi în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de
muncă;
- 738 persoane care beneficiază de formare profesională gratuită, altele decât
şomerii, din care:
 649 persoane aflate în detenţie;
 5 persoane din alte categorii;
 84 persoane din mediul rural.
- 128 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competenţelor
dobândite pe alte căi decât cele formale;
- 2.064 persoane beneficiare de formare profesională la locul de muncă (ucenicie);
- 2.020 persoane care îşi vor plăti cursurile de formare profesională organizate de
CRFPA.
În anul 2018 se vor organiza 2.038 de programe de formare profesională, din care 1.948
de programe de formare profesională pentru persoanele care beneficiază de servicii
gratuite, prin iniţiere, (re)calificare, perfecţionare, specializare şi 90 de programe de
formare organizate pentru persoanele care plătesc participarea la formare.
Realizat la 31 august 2018
Numărul total al participanţilor la programele de formare organizate de ANOFM
În programele de formare profesională organizate de ANOFM, în perioada ianuarie august 2018, au fost cuprinse 16.420 persoane, din care:

 13.195 şomeri;
 1.217 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate (1053
persoane au urmat cursurile prin CRFPA şi 164 persoane au urmat cursurile prin
centre proprii);
 159 persoane beneficiare de servicii gratuite, alții decât șomerii;
 19 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competențelor;
 1.830 persoane beneficiare de formare la locul de munca prin programe de
ucenicie.
Din cele 16.420 persoane care au participat la programe de formare profesională în
perioada ianuarie - august 2018:
 13.410 persoane (81,67% din total) au participat la programe organizate de
centrele regionale de formare profesionala (CRFPA) şi centrele proprii:

10.032 persoane prin reţeaua de centre regionale;

3.378 persoane prin centrele proprii din structura agenţiilor judeţene;
 1.180 persoane au participat la programe de formare profesională și procese de
evaluare a competențelor organizate prin intermediul furnizorilor de formare
profesională autorizaţi;
 1.830 de persoane au fost cuprinse în programe de ucenicie.
Structura pe categorii de beneficiari se prezintă astfel:
a)
pentru cursurile organizate prin centrele regionale:
 8.832 persoane din rândul şomerilor;
 147 persoane beneficiare de servicii gratuite, altele decât șomerii;
 1.053 persoane care nu beneficiază de servicii gratuite de formare profesională;
b)
pentru cursurile organizate prin centrele din structura agenţiilor judetene pentru
ocuparea fortei de muncă:
 3.202 persoane din rândul şomerilor;
 12 persoane beneficiare de servicii gratuite, altele decât şomerii;
 164 persoane care nu beneficiază de servicii gratuite de formare profesională.
În primele opt luni ale anului 2018, 8.089 persoane, aparţinând unor grupuri
dezavantajate, au fost cuprinse în programe de formare profesională, după cum
urmează:
 1.456 şomeri de lungă durată;
 6.306 şomeri din mediul rural;

15 şomeri cu dizabilităţi;
 170 şomeri de etnie romă;

1 şomer postinstituţionalizat;

23 persoane eliberate din detenție;
 118 persoane aflate în detenţie.
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Structura pe sexe a persoanelor cuprinse în cursuri din perioada de raportare se
prezintă astfel:
 10.061 cursanţi femei (61,27%, inclusiv femeile care au încheiat contracte de
ucenicie la locul de muncă);
 6.359 cursanţi bărbaţi (38,73%).
Analiza programelor de formare profesională gratuite (anexa 1)
În perioada ianuarie – august 2018 au fost organizate 789 de programe de formare
profesională gratuite, după cum urmează:



505 dintre acestea fiind programe de calificare sau recalificare (64,01%)
284 programe de iniţiere, perfecţionare sau specializare (35,99% ).

Din cele 789de programe de formare profesională, 771 de programe sunt finanţate din
bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 18 programe sunt finanţate din fonduri externe.
Analiza participării şomerilor, pe grupe de vârstă şi nivel de studii, la programele de
formare profesională, (anexa 2, anexa 2a)
Analizând participarea celor 13.195 de şomeri la programele de formare profesională,
organizate în perioada ianuarie - august 2018, se observă că o participare mai mare la
programele de formare profesională se înregistrează în rândul șomerilor cu studii
profesionale, liceale sau postliceale, 7.775 persoane (58,92%), urmate de cei cu studii
gimnaziale 3.589 persoane (27,20%), la polul opus aflându-se persoanele cu studii
superioare 1.831 persoane (13,88%). Explicaţia acestei repartiţii fiind faptul că ANOFM
organizează programe de formare pentru calificări de nivel 2, 3 sau 4, programe la care
participă în general persoane ce au studii gimnaziale şi/sau medii. Pe de altă parte,
nivelul ocupabilităţii persoanelor cu studii superioare este mai ridicat şi de aceea
reuşesc să ocupe un loc de muncă mult mai uşor.
Structura şomerilor participanţi la cursuri, pe categorii de vârstă, se prezintă astfel:
 15,31% persoane cu vârsta sub 25 de ani – 2.020 persoane;
 18,42% persoane cu vârsta cuprinsă între 25-35 de ani – 2.431 persoane;
 28,47% persoane cu vârsta cuprinsă între 35-45 de ani – 3.757 persoane;
 37,80% persoane cu vârsta peste 45 de ani – 4.987 persoane.
Se poate observa că majoritatea şomerilor participanţi la cursuri au vârste mai mari de
35 de ani, în procent de 66,27%, ceea ce evidenţiază disponibilitatea mai mare a
acestor persoane de a participa la formare, spre deosebire de persoanele mai tinere.
Structura şomerilor cuprinşi în cursuri, pe surse de finanţare, se prezintă astfel:
 12.863 şomeri curprinşi la cursuri finanţate din bugetul asigurărilor pentru
şomaj;
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322 şomeri curprinşi la cursuri finanţate din alte fonduri.

Analiza numărului de beneficiari, alţii decât şomerii, participanţi la programe de
formare profesională gratuite (anexa 3)
În perioada ianuarie – august 2018, numărul participanţilor beneficiari de servicii
gratuite de formare profesională, alţii decât şomerii a fost de 159 de persoane, din
care:
 118 persoane aflate în detenţie;
 41 persoane din mediul rural.
Analiza participării la programele de formare profesională cu plată (anexa 5 AJOFM şi
anexa 5 CRFPA)
În perioada ianuarie - august 2018, au fost cuprinse în programe de formare profesională
sau de evaluare a competenţelor dobândite în context non formal sau informal 1.217
persoane care au suportat contravaloarea acestora, după cum urmează:
 164 persoane au fost cuprinse la programe de formare organizate de agenţiile
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă;
 37 persoane participante la procese de evaluare a competenţelor dobândite în
context non formal sau informal organizate de centrele regionale de formare
profesională;
 1.016 persoane au fost cuprinse la programe de formare organizate de centrele
regionale de formare profesională.
Analiza programelor de formare profesională începute în anii anteriori, care au
continuat şi în anul 2018 (anexa 4).
O parte din programele de formare profesională începute în anul 2017 continuă şi
urmează să de finalizeze în anul 2018. În aceste programe, au fost cuprinse 8.205
persoane, după cum urmează:
 8.055 şomeri, din care, până la finele lunii august 2018, au absolvit 6.926
persoane şi s-au încadrat 2.481 persoane (46 şomeri au fost participanţi la
cursuri finanţate din alte fonduri decât bugetul asigurărilor pentru şomaj, din
care au absolvit 46 de persoane);
 42 beneficiari de servicii gratuite de formare profesională, alţii decât şomerii,
din care, până la finele lunii august 2018, au absolvit 38 persoane;
 108 persoane care nu beneficiază de servicii gratuite de formare profesională,
din care, până la finele lunii august 2018, au absolvit 94 de persoane.
Absolvenţii cursurilor de formare profesională şi ai proceselor de evaluare de
cumpetenţe sunt monitorizaţi 12 luni de la finalizarea acestora.
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În urma monitorizării a rezultat că până la 31 august 2018 au fost încadrate 7.457
persoane, după cum urmează:
 374 persoane care au participat la cursuri începute în anul 2016, finalizate în
anul 2017 şi monitorizate în 2018;
 5.915 şomeri absolvenţi ai cursurilor organizate în anul 2017 şi aflate în
desfăşurare şi/sau monitorizare în 2018;
 1.155 şomeri absolvenţi ai cursurilor organizate în anul 2018;
 10 persoane încadrate ca urmare a evaluării şi certificării de competenţe
începute şi finalizate în 2018.
Din totalul de 7.457 persoane încadrate în primele opt luni ale a.c.:
 7.444 persoane au fost incadrate ca urmare a finalizării cursurilor de formare
profesională finanțate din BAS;
 10 persoane au fost încadrate ca urmare a finalizării proceselor de evaluare și
certificare a competențelor finanțate din BAS;
 3 persoane au fost încadrate ca urmare a finalizării cursurilor de formare
profesională finanțate din fonduri externe, organizate de Fundația Rodolf Walter
Timişoara în colaborare cu AJOFM Timiş.
Analiza numărului de şomeri beneficiari de servicii gratuite de evaluare şi certificare a
competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale (anexa 6)
Începând cu anul 2014, Planul Naţional de Formare Profesională al ANOFM prevede,
pentru şomeri, furnizarea gratuită a serviciilor de evluare şi certificare a competenţelor
dobândite pe alte căi decât cele formale.
În primele opt luni ale anului 2018, 19 persoane au beneficiat de servicii de evaluare şi
certificare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale finanţate din BAS.
Analiza contractelor de ucenicie şi a convenţiilor realizate (anexa 7)
În perioada ianuarie - august 2018 au fost încheiate 1.830 contracte de ucenicie, din
care:


1.162 contracte de ucenicie pentru femei;



668 contracte de ucenicie pentru bărbaţi.

Până la data de 31 august 2018 au fost încheiate 1.351 convenţii, pentru 1.351 de
persoane incluse în programele de ucenicie la locul de muncă, din care:


872 convenţii pentru femei;



479 convenţii pentru bărbaţi.

Din numărul total al persoanelor cuprinse în programe de ucenicie, în perioada de
raportare, au abandonat 50 persoane.
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Principalele meserii/ocupaţii, în funcție de numărul de participanți, pentru care s-au
organizat programele de formare profesională gratuite pentru şomeri, în primele opt
luni ale anului 2018, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii de la nivel local, sunt:

Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Denumire program de formare
Lucrator in comert
Inspector (referent) resurse umane
Agent de securitate
Operator introducere. prelucrare si validare date
Bucatar
Lucrator in cultura plantelor
Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
Competente in limba engleza
Contabil
Instalator instalatii tehnico - sanitare si gaze
Coafor
Lucrator in structuri pentru constructii
Competente informatice
Infirmiera
Ingrijitoare batrani la domiciliu

Nr. cursanti
1485
1028
990
882
729
585
459
447
410
394
314
264
233
231
212

Programele de formare profesională s-au organizat ţinând cont, pe de o parte, de
cerinţele angajatorilor, şi, pe de altă parte, de opţiunile şi aptitudinile persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă.
Situaţia detaliată privind realizarea Planului Naţional de Formare Profesională, la data
de 31.08.2018, este prezentată în anexe.

Direcţia Analiza Pieţei Muncii, Programe de Ocupare şi de Formare Profesională
A Forţei de Muncă
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