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Planul naŃional de formare profesională pentru anul 2008  
al AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă  

aprobat in şedinŃa Consiliului de AdministraŃie din 13.11.2007 
 
 
 

ImportanŃa educaŃiei şi formării din cadrul Strategiei de la Lisabona pentru creşterea şi 
ocuparea forŃei de muncă a fost de mult timp recunoscută. Consiliul European a subliniat în mod 
repetat rolul educaŃiei şi formării în vederea atingerii obiectivului „competitivitate” pe termen lung a 
Uniunii Europene, precum şi coeziunii sociale. Cel mai recent raport pentru perioada 2006-2007 
face apel la sporirea investiŃiilor în capitalul uman prin îmbunătăŃirea educaŃiei şi a competenŃelor 
şi recunoaşte importanŃa crescândă a învăŃării pe toată durata vieŃii.  

Anual, AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă elaborează Planul naŃional de 
formare profesională, potrivit prevederilor art.65 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu completările şi modificările ulterioare. 

Planul de formare profesională pentru 2008 vizează următoarele obiective: 
 facilitarea accesului tuturor categoriilor de persoane la formare profesională în 

concordanŃă cu aptitudiniile, aspiraŃiile lor profesionale şi nevoile pieŃei muncii; 
 schimbarea calificării pentru a corespunde cerinŃelor impuse de restructurarea 

economică, de mobilitatea socială, sau de modificări ale capacităŃii de muncă; 
 asigurarea unei rate de participare, la nivel naŃional,  uşor crescută faŃă de anul 

2007, când aceasta a fost de 12% din stocul mediu de şomeri înregistraŃi la 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncă teritoriale; 

 creşterea gradului de calificare a capitalului uman pentru a deveni competitiv pe o 
piaŃă concurenŃială; 

 creşterea gradului de cuprindere în formare profesională a persoanelor din 
mediul rural, atât în meserii corespunzătoare domeniului agricultură, cât şi în 
meserii din ramuri conexe şi servicii; 

 reinserŃia în viaŃa profesională a grupurilor Ńintă defavorizate prin calificare – 
recalificare. 

La întocmirea Planului NaŃional de Formare Profesională s-au avut în vedere prevederile şi 
indicatorii Programului NaŃional de Reforme, acestea concretizându-se în obiectivele planului de 
formare.  

Pentru fundamentarea nevoii de formare profesională la nivelul fiecărui judeŃ, s-a aplicat o 
procedură standardizată elaborată de AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă 
conform Planului de acŃiuni aprobat de Ministerului Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse. 
Procedura conŃine 5 etape, respectiv: 

� Etapa I  - Identificarea meseriilor/ocupaŃiilor care au căutare pe piaŃa muncii la nivel 
local şi a numărului de posturi vacante pentru fiecare meserie în parte  

� Etapa II - Investigarea bazei de date proprii a AJOFM/AMOFM  cu privire la  numărul 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, calificate deja în meseriile care au 
căutare pe piaŃa muncii 
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� Etapa III - Elaborarea Planului de formare profesională  
� Etapa IV - Aprobarea şi monitorizarea planului de formare profesională 
� Etapa V - Actualizarea planului funcŃie de nevoile apărute în timpul anului 

Primele trei etape ale Procedurii standard sunt parcurse de către judeŃe până la data 
prezentării spre aprobare a planului în Consiliul de AdministraŃie al AgenŃiei NaŃionale pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncă. 

Ulterior acest plan va fi supus spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei şi EgalităŃii de 
Şanse. 

Aceste prime trei etape parcurse presupun parcurgerea următorilor paşi şi, implicit, a 
activităŃilor corespunzătoare, respectiv: 

Etapa I. Identificarea meseriilor/ocupaŃiilor care au căutare pe piaŃa muncii la nivel local şi a 
numărului de posturi vacante pentru fiecare meserie în parte.  

ActivităŃi: 
-  investigarea tendinŃei de dezvoltare a economiei locale pe termen scurt, 
- analiza nevoii de formare în mediul rural, 
- percepŃia angajatorilor cu privire la nevoile de formare, 
- analizarea ofertelor locurilor de muncă vacante, 
- consultarea directă a potenŃialilor beneficiari ai formării, 
- încheierea unor protocoale/acorduri cu diverse instituŃii, 

La nivel local, agenŃiile au încheiat parteneriate/ colaborări cu Camera de ComerŃ şi 
Industrie locală, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul Şcolar JudeŃean, DirecŃia 
Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, Biroul JudeŃean pentru Romi, Centrele 
Regionale de Formare Profesională a AdulŃilor etc.  

- Planurile de dezvoltare regională, 
- analiza migraŃiei forŃei de muncă, 
- iminenŃa unor disponibilizări colective, afluxul înregistrării absolvenŃilor. 

Etapa II. Investigarea bazei de date proprii a AJOFM cu privire la numărul persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, calificate deja în meseriile care au căutare pe piaŃa muncii.  

Calificările “tehnice”, profesionale, formate în sistemul de învăŃământ, nu mai sunt suficiente. 
Se cer în plus, aptitudini practice şi pentru poziŃii nondecizionale: comunicarea, colaborarea, lucrul 
în echipă, iniŃiative, creativitate, asumarea responsabilităŃilor, înŃelegerea interacŃiunilor complexe 
a sistemelor relaŃionale, utilizarea în activitatea cotidiană a calculatorului.  

Etapa III. Elaborarea Planului de formare profesională. 
 ActivităŃi:  
- identificarea deficitului sau surplusului de persoane calificate într-o anumită meserie 

prin compararea locurilor de muncă vacante în acea meserie cu numărul persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, calificate în aceeaşi meserie, din evidenŃa 
agenŃiei, plus numărul absolvenŃilor în acea meserie proveniŃi din sistemul de 
învăŃământ,  

- analiza rezultatelor Planurilor de formare profesională anterioare, în sensul că, pentru 
meseriile în care nevoia de formare reală a fost mai mare decât cea prognozată se va 
suplimenta numărul de cursanŃi, iar pentru cele în care cererea a fost mică, numărul 
de cursanŃi se va diminua, sau aceste meserii vor fi schimbate cu altele pentru care 
cererea este mai mare, 

- completarea machetelor de Plan şi trimiterea acestora la ANOFM pentru centralizare. 
Întrucât Planul naŃional de formare profesională are un caracter flexibil, în funcŃie de 

modificările de pe piaŃa locală a muncii,  se vor putea opera modificări în structura pe meserii.  
Astfel, se vor putea organiza cursuri în meserii solicitate, altele decât cele cuprinse în plan, prin 
suplimentare sau înlocuire, inclusiv cu programe de pregătire în meserii noi apărute pe piaŃă.  

Făcând o comparaŃie între anul în curs şi anul 2008 pentru care se elaborează acest plan, 
se observă o uşoară creştere a numărului de persoane cuprinse la cursuri, pe o piaŃa în care 
numărul de şomeri înregistraŃi în baza de date a agenŃiei a scăzut.  

Având în vedere că Strategia pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională continuă, 
2005 – 2010, îşi propune o Ńintă strategică a ratei de participare la procesul educaŃional sau de 
instruire, a populaŃiei cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani, de 7%, propunem o rată de participare  la 
cursuri a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, uşor crescută faŃă de anul 2007.  
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Astfel, pentru anul 2008 se prevede cuprinderea în programe de formare profesională 
finanŃate din bugetul asigurărilor pentru şomaj a unui număr de 55.150 persoane beneficiare de 
servicii gratuite de formare profesională, din care 44.059 şomeri aflaŃi în evidenŃa agenŃiilor 
teritoriale pentru ocuparea forŃei de muncă. 

Se vor organiza 2.893 programe de formare profesională pentru persoanele care 
beneficiază de servicii gratuite de formare profesională prin iniŃiere, (re)calificare, perfecŃionare, 
specializare. 

Programele de formare profesională se vor organiza  atât prin reŃeaua de centre proprii ale 
AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă (Centrele regionale de formare 
profesională a adulŃilor  Braşov, Călăraşi, Cluj, Craiova, Turnu Măgurele şi Râmnicu Vâlcea şi 
22 centre de formare profesională care funcŃionează în agenŃiile judeŃene pentru ocuparea forŃei 
de muncă) cât şi prin furnizori autorizaŃi de formare profesională (din mediul public şi privat) şi 
FundaŃiile Româno-germane din Arad, Timişoara şi Sibiu. 

Din cei 44.059 şomeri planificaŃi a fi cuprinşi la cursuri, 20.861 sunt femei. La proiectarea 
numărului de şomeri participanŃi la cursuri s-a avut în vedere atingerea obiectivului de asigurare a 
unei rate de participare, la nivel naŃional, uşor crescută faŃă de anul în curs. Rata de participare la 
cursurile de formare diferă de la un judeŃ la altul, funcŃie de numărul de şomeri înregistraŃi în baza 
de date a agenŃiei.   

Structura cursanŃilor, din rândul şomerilor, pe grupe de vârstă şi nivel de studii, a fost 
stabilită în funcŃie de structura pe grupe de vârstă şi de studii a şomerilor înregistraŃi la agenŃiile 
judeŃene pentru ocuparea forŃei de muncă şi este relativ echilibrată. 

Pe lângă şomerii înregistraŃi în evidenŃa agenŃiilor teritoriale pentru ocuparea forŃei de 
muncă, vor beneficia de servicii de formare profesională gratuite, finanŃate din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, şi 11.091 persoane care nu vor avea calitatea de şomer, din care, distingtive 
sunt: persoane angajate pentru care se asigură cofinanŃarea programelor de formare 
profesională organizate de angajatori în conformitate cu prevederile art. 48^1 din Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare – 5.688 persoane  şi  persoane aflate în detenŃie - 2.549 
persoane. 

Programele de formare profesională pentru anul 2008 organizate prin agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de muncă, se adresează şi unor categorii  cu acces mai greu pe piaŃa forŃei de 
muncă şi anume:  

� şomeri de lungă durată (8.585 persoane),  
� persoane care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural (20.532 persoane), 
� persoane cu dizabilităŃi (216 persoane),  
� romi (2.143 persoane),  
� persoane aflate în detenŃie (2.549 persoane),  
� persoane care au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru 

creşterea copilului (180 persoane),  
� persoane angajate şi cuprinse la cursuri în scopul prevenirii şomajului (5.688 

persoane).  
O atenŃie deosebită se acordă persoanelor din mediul rural aflate în căutarea unui loc de 

muncă. Pentru anul 2008 se prevede cuprinderea la cursuri de formare profesională a unui număr 
de 18.097 şomeri din mediul rural, reprezentând 41% din numărul total al şomerilor  prevăzuŃi a fi 
cuprinşi în programele  de formare profesională.  

Cele mai multe persoane se vor îndrepta spre următoarele sectoare de activitate:  
1. Electrotehnică, automatică, electronică, informatică/tehnologia informaŃiei: 

- Operator introducere, prelucrare şi validare date (3.172 persoane); 
- Operator calculator electronic şi reŃele (1.080 persoane); 

2. ConstrucŃii:  
- Zidar-pietrar tencuitor (2.560 persoane); 
- Lucrător în structuri pentru construcŃii (1.640 persoane); 

3. Agricultură, piscicultură, pescuit, economia vânatului: 
- Lucrător în cultura plantelor (2.400 persoane); 
- Lucrator în creşterea animalelor (1.605 persoane) 

4. Turism, hoteluri, restaurante: 
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- Ospătar  (2.035 persoane); 
-    Bucătar (1.920 persoane); 

5. Industrie textilă, confecŃii, pielărie, încălŃăminte: 
- ConfecŃioner asamblor articole din textile (1.515 persoane); 
- Operator confecŃioner industrial îmbrăcăminte (910 persoane); 

Pentru anul 2008 a fost alocat din Bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru implementarea 
Planului naŃional de formare profesională, un buget de 44 639 mii lei, cu aproximativ 6% mai mult 
decât bugetul prevăzut pentru anul 2007.  

După cum se poate observa în tabelul de mai jos, tendinŃa de alocare a fondurilor, pentru 
formare profesională, din Bugetul asigurărilor pentru şomaj, este în continuă creştere, astfel: 

            
Indicator  2005 2006 Până 

la 
30.09.2007 

2008 

„Ponderea cheltuielilor cu 
formarea profesională a şomerilor şi 
a altor categorii de persoane, 
beneficiare de gratuitate, conform  
Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj, în totalul 
cheltuielilor din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj Indicatorul arată nivelul 
fondurilor alocate din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj (BAS) 
pentru formarea profesională a 
şomerilor” 

 

 
 
 
1,18% 
 

 
 
 
1,64% 

 

 
 
 

1,22% 
 

 
 
 
2,42% 

 

 
MenŃionăm că majoritatea programelor de formare profesională se realizează prin reŃeaua 

de centre proprii a AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă, costul mediu al unui curs 
fiind mai mic decât preŃul aplicat de furnizorii de formare privaŃi. O parte din programele de 
formare se finanŃează atât din Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj cât şi din alte fonduri :Phare, 
Banca Mondială, etc. 

În vederea accesării fondurilor europene agenŃiile judeŃene au în vedere valorificarea 
parteneriatelor cu autorităŃile locale, parteneri sociali, ONG-uri şi alte instituŃii implicate în 
problematica formării profesionale. MenŃionăm că Planul NaŃional de Formare Profesională este 
finanŃat în totalitate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. ANOFM are în vedere flexibilizarea 
pieŃei muncii prin sprijinirea formării şi obŃinerea calificărilor manageriale, cu alocări financiare din 
Fondul Social European, conform măsurilor prevăzute în Programul NaŃional de Reforme. 

MenŃionăm că, în prezent, se lucrează la procedurile privind  accesarea fondurilor 
structurale, un ghid al solicitantului nefiind încă finalizat.  

Întrucât ucenicia la locul de muncă este tot o formă de pregătire profesională, şi având în 
vedere prevederile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,  AgenŃia NaŃională 
pentru Ocuparea ForŃei de Muncă urmăreşte: 

- stabilirea, conform art. 20, alin. (1), din lege, prin ordin al preşedintelui ANOFM, a 
calificărilor sau competenŃelor profesionale pentru care se organizează programe de 
ucenicie, finanŃate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, 

- atribuirea, conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, la 
cerere din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, 
pentru fiecare persoană unei sume egală cu 50% din salariul de bază minim brut pe Ńară, în 
vigoare; unei sume egală cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a 
ucenicului,  fără a putea depăşi 20% din salariul de bază minim brut pe Ńară, în vigoare. 
PotenŃialii beneficiari ai acestei legi, ucenicii, au un alt statut (nu sunt înregistraŃi la AgenŃia 

NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă ca persoane în căutarea unui loc de muncă) şi prin 
urmare nu sunt incluşi în  Planul NaŃional de Formare Profesională. AgenŃia NaŃională pentru 
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Ocuparea ForŃei de Muncă are în vedere implementarea acestei forme de pregătire profesională 
pe parcursul anului viitor, în conformitate cu cererea şi oferta privind ucenicia la locul de muncă. 

 
În structura ANOFM funcŃionează 6 centre regionale de formare profesională a adulŃilor: 

Braşov, Călăraşi, Cluj, Dolj, Teleorman şi Vâlcea.  
Centrele regionale sunt unităŃi cu personalitate juridică, constituite la nivel regional, care 

organizează si realizează formarea profesională  a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, 
precum şi a altor persoane care pot participa la programe de formare profesională, în condiŃiile 
prevăzute de lege. 

FinanŃarea cheltuielilor privind organizarea şi funcŃionarea centrelor regionale se asigura din 
următoarele surse: 

    a) venituri proprii; 
    b) subvenŃii acordate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiŃiile legii. 
Veniturile proprii se încasează în urma organizării de programe de formare profesională 

pentru persoanele fizice interesate, altele decât beneficiarii de servicii gratuite de formare 
profesională, prevăzuŃi de lege. 

Cele 6 centre regionale de formare profesională a adulŃilor (Braşov, Călăraşi, Cluj, Dolj, 
Teleorman, Vâlcea) au fost create în cadrul implementării Proiectului ForŃă de Muncă şi ProtecŃie 
Socială (împrumut prin Banca Mondială) şi au beneficiat de asistenŃă tehnică asigurată de 
AsociaŃia Colegiilor Comunitare Canadiene. 

Pentru a organiza cât mai bine activitatea acestor centre, fiecăruia din cele 6 CRFPA i-au 
fost arondate judeŃe , după cum urmează: 

- CRFPA Braşov:  Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova; 
- CRFPA Călăraşi: Brăila, Buzău, Călăraşi, ConstanŃa, IalomiŃa; 
- CRFPA Cluj: Bihor, BistriŃa, Cluj, Maramureş, Satu – Mare, Sălaj; 
- CRFPA Dolj: Dolj, MehedinŃi, Olt; 
- CRFPA Teleorman: DâmboviŃa, Giurgiu, Ilfov, Teleorman; 
- CRFPA Vâlcea: Argeş, Gorj, Vâlcea. 

În vederea unei distribuŃii uniforme a activităŃii de formare profesională, centrelor regionale 
de formare profesională li s-au arondat agenŃii teritoriale de ocupare a forŃei de muncă, şi, în baza 
propunerilor acestor instituŃii, a fost elaborat Planul de formare profesionala al centrelor 
regionale de formare profesională a adulŃilor pentru anul 2008. 

Acest plan este parte integrantă a Planului naŃional de formare profesională pentru 
anul 2008 al AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă.  

Planul de formare profesională al centrelor regionale pentru anul 2008 prevede organizarea 
unui număr total de 650 cursuri de formare profesională, după cum urmează: 

• 570 cursuri pentru persoanele care beneficiază de gratuitate;  
• 80 cursuri pentru persoanele care îşi vor suporta contravaloarea serviciilor de 

formare profesională. 
Numărul total de beneficiari de servicii de formare profesională, prevăzut a fi realizat pentru 

anul 2008,  este de  12.073 persoane, astfel: 
• 10.368 persoane beneficiare de servicii gratuite de formare profesională, 

finanŃate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 86% din numărul 
total prevăzut în planul de  formare profesională; 

• 1705 persoane care  vor suporta contravaloarea serviciilor de formare 
profesională, reprezentând 14% din  numărul total  prevăzut în planul de formare 
profesională. 

La nivelul centrelor regionale de formare profesională a adulŃilor vor fi cuprinşi la 
cursuri 8.853 şomeri (şomeri indemnizaŃi şi şomeri neindemnizaŃi), din care 4.104 femei.  

Programele de formare profesională pentru anul 2008, organizate prin centrele regionale de 
formare profesională a adulŃilor, se adresează şi unor categorii defavorizate pe piaŃa forŃei de 
muncă;  

� şomeri de lungă durată (1.412 persoane),  
� persoane care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural (3.716 persoane), 
� persoane cu handicap (54 persoane),  
� romi (475 persoane),  
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� persoane aflate în detenŃie (902 persoane),  
� persoane angajate şi cuprinse la cursuri în scopul prevenirii şomajului (344 

persoane).  
Cele mai multe programe de formare profesională pentru anul 2008 sunt în următoarele 

sectoare de activitate:  
1. ConstrucŃii (3661 persoane):  

a. Lucrător în structuri pentru construcŃii (738 persoane); 
b. Zidar-pietrar tencuitor (823 persoane); 

2. Turism, hoteluri, restaurante (1843 persoane):  
a. Ospătar  (524 persoane); 
b. Bucătar (584 persoane); 

3. Agricultură, piscicultură, pescuit, economia vânatului (1727 persoane): 
a. Lucrător în cultura plantelor (979 persoane); 
b. Lucrator în creşterea animalelor (504 persoane).  

4. Electrotehnică, automatică, electronică, informatică/ tehnologia informaŃiei (1476 
persoane):  

a. Operator introducere, prelucrare şi validare date (1108 persoane); 
b. Operator calculator electronic şi reŃele (180 persoane). 

5. Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist (1144 persoane):  
a. Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist ( 923 persoane); 
b. Cosmetician (179 persoane). 

6. Industria textilă, confecŃii, pielărie, încălŃăminte (821 persoane):  
a. ConfecŃioner articole din piele şi înlocuitori (280 persoane); 
b. ConfecŃioner asamblor articole din textile (443 persoane); 

Pentru realizarea obiectivelor propuse prin Planul naŃional de formare profesională pentru 
anul 2008, finanŃarea se face din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

 


