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Mesajul Preşedintelui ANOFM  

cu ocazia aniversării a 15 ani de activitate a instituţiei 

 
În cei 15 ani de activitate ai Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă, societatea românească a trecut prin ample schimbări, s-a 

confruntat cu exodul forţei de muncă către ţările occidentale, cu creşteri ale 

nivelului de trai, dar şi cu efectele nedorite ale crizei economice şi 

financiare, ce au afectat statele civilizate : şomaj în creştere, blocaj pe piaţa 

muncii, reduceri de personal şi de buget în instituţiile publice, dar şi în 

companiile private, ieşirea de pe piaţă a unor angajatori, apariţia unor 

conflicte sociale majore etc. 

In toţi aceşti ani, ANOFM a parcurs diferite etape de transformare şi 

dezvoltare, în demersul său de a se adapta cerinţelor şi exigenţelor reale ale 

societăţii în slujba căreia îşi desfăşoară activitatea, de a se prelua bune 

practici, modele de succes ale instituţiilor similare din state membre cu vechime în Uniunea Europeană. 

Tranziţia de la o instituţie care se ocupa cu plata ajutoarelor de şomaj către o instituţie orientată 

către cetăţeanul aflat în căutarea unui loc de muncă, preocupat şi determinat să aibe o viaţă profesională 

activă, s-a făcut treptat şi a reflectat, de fapt, realităţile societăţii româneşti, necesităţile, condiţiile pe care 

trebuie să le îndeplinească pentru a deveni competitivă. 

In acest context trebuie să menţionăm implicarea instituţiei noastre în implementarea proiectelor cu 

finanţare europeană nerambursabilă, având în vedere că în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

Dezboltarea Resurselor Umane 2007-2013 ANOFM a avut o Axă prioritară specială, Axa nr. 4- 

“Modernizarea Serviciului Public de Ocupare ”, dar şi a accesării Fondului European de ajustare la 

Globalizare (FEAG) pentru susţinerea financiară a unor măsuri active de stimulare a ocupării. 

Cantitativ, rezultatele muncii noastre se reflectă în rapoare şi analize, însă ceea ce credem că e 

important se referă la oamenii din spatele cifrelor, la vieţile pe care le-am schimbat, la carierele pe care 

le-am sprijinit, la competenţele profesionale a căror dobândire/dezvoltare am facilitat-o, la efortul de a 

asigura un echilibru între cererea şi oferta de locuri de muncă şi prin adaptarea cursurilor de formare 

profesională la nevoile reale ale pieţei. 

Astăzi, cu experienţa celor 15 ani de activitate, putem afirma că suntem mândri de ce am realizat şi 

încrezători în ceea ce vom realiza. Întotdeauna, dăruirea şi profesionalismul sunt condiţiile esenţiale 

pentru realizarea unui proiect important, aşa cum este pentru fiecare dintre noi, Serviciul Public de 

Ocupare din România. 

  Cu aceste gânduri pornim la drum nu numai într-un nou an calendaristic, ci şi în demersul 

României de a îndeplini obiectivele majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv : creşterea 

ocupării forţei de muncă (prin diminuarea şomajului în special a şomajului de lungă durată, a şomajului 

în rândul tinerilor şi al altor categoriide persoane care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii), 

inovarea, educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia. 

 În calitatea mea de conducător al ANOFM, cu acest prilej aniversar, vreau să muţumesc tuturor 

angajaţilor, membrii Consiliului de Administraţie al ANOFM, parteneri, colaboratori, clienţilor noştri 

persoane fizice şi juridice, mass-mediei pentru spijinul şi încrederea acordate. 

 În încheiere, permiteţi-mi să vă urez un călduros "La multi ani ! " şi înfăptuirea a cât mai multor 

realizări în anul următor. 

                                                           Cristiana BARBU 

                                                         Preşedinte ANOFM 
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1 ianuarie - este introdusă moneta Euro în UE 

Decembrie- La summit-ul UE de la Helsinki România 

primeşte primul semnal clar că va intra în UE 

 

 

ANUL 1999 

 

Intră în vigoare Legea 145/1998 privind 

înfiinţarea, organizarea şe funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, 

instituţie publică de interes naţional, cu conducere tripartita, care organizeazã şi coordoneazã, la nivel 

naţional, activitatea de ocupare şi de formare a forţei de muncă, precum şi de protecţie a persoanelor 

neîncadrate în muncă. 

 Se aprobă Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, care 

reglementează obiectivele şi atribuţiile, structura organizatorică, precum şi organele de 

conducere ale instituţiei sunt reglementate  

 La nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, se înfiinţeazã, în subordinea Agenţiei Naţionale 

pentru Ocupare şi Formare Profesionalã, agenţii pentru ocupare şi formare profesionalã. 

 Se aplică măsurile active de combatere a şomajului din cadrul Programului de redistribuire a 

forţei de muncă (PRFM), componentă a Proiectului Forţa de muncă şi Protecţia Socială,  co-

finanţat de BIRD. 

 

ANUL 2000 

 Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională îşi 

schimbă denumirea în Agentia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă (ANOFM) şi sunt reglementate atribuţiile 

Agenţiei în domeniul formării forţei de muncă  

 Intră în vigoare Legea nr. 156/2000 privind protecţia 

cetăţenilor români care lucrează în străinătate, care asigură 

premisele obţinerii de către lucrătorii români a unor contracte 

de muncă în afara ţării legale şi reglementează activitatea desfăşurată de agenţii de ocupare 

privaţi 

 

Este  elaborată Strategia de la Lisabona, prin care este 

stabilit obiectivul pe 10 ani  al  UE: „de a deveni cea mai 

competitivă şi dinamică economie din lume bazată pe 

cunoaştere, capabilă de o creştere economică sustenabilă, 

cu mai multe şi mai bune locuri de muncă şi o mai bună 

coeziune socială” 
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ANUL 2001 
Este întocmit primul Plan de Acţiune în domeniul ocupării forţei de 

muncă (PNAO), însoţit de Programul pentru stimularea ocupării forţei 

de muncă şi reducerea şomajului, în vederea punerii în aplicare a 

Strategiei europene de ocupare a forţei de muncă. 

Se iniţiază desfăşurarea Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi, 

anual, în luna septembrie.  
Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Recrutare şi Plasare a Forţei de 

Muncă în Străinătate, devenit ulterior Oficiul pentru Migraţia Forţei 

de Muncă (O.M.F.M.), a căror atribuţii sunt: aplicarea, în domeniul 

circulaţiei forţei de muncă, a tratatelor internationale, a acordurilor, 

convenţiilor şi înţelegerilor semnate de Guvernul României şi 

guvernele altor state;  eliberarea permiselor de muncă străinilor pentru 

încadrarea în muncă în România. 

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a aprobat 

prin Hotărârea nr. 25/14.05.2001 înfiinţarea primelor cinci Centre Regionale de Formare Profesională 

a Adulţilor în cadrul proiectului cofinanţat de Banca Mondială – Forţa de muncă şi Protecţia Socială, 

unul dintre obiectivele  subcomponentei Calificarea Adulţilor: Râmnicu-Vâlcea (judeţul Vâlcea); Turnu-

Măgurele (judeţul Teleorman),  Constanţa (judeţul Constanţa),  Cluj (judeţul Cluj), Craiova (judeţul 

Dolj). Deşi dispunea de o retea de centre proprii de formare, în cadrul unor  agenţii judetene, ANOFM 

face primii paşi în abordarea regională a calificării şi recalificării şomerilor prin înfiinţarea de Centre 

Regionale, prin asigurarea specializării fiecăruia  în anumite ocupaţii şi meserii reprezentative la 

nivelul  zonei.  Ulterior, reteaua de centre regionale se intregeste cu unitatile din  Calarasi, Mehedinti, 

Tg Mures.  

 

ANUL 2002 

 

 Intră în vigoare Legea nr. 

76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de 

muncă, legiuitorul punând un 

accent deosebit pe reglementarea unui pachet de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă. 

Noul act normativ înlocuieşte Legea nr. 1/1991 privind 

protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor 

profesionala, act normativ prin care era recunoscută, 

dupa mai multe zeci de ani, existenţa şomerilor în 

România.  
 se iniţiază programul „Un nou început-o nouă şansă” 

pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor 

 începe derularea programului „De la şcoală la viaţă 

profesională, spre carieră” 
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-sunt eliminate vizele pentru cetăţenii români care 

călătoresc în statele membre UE 

-NATO invită ţara noastră să devină membru. 
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ANUL 2003 

 ANOFM finanţează încadrarea în 

muncă a 1.934 tineri cu vârste 

între 16 şi 25 de ani, aflaţi în 

dificultate şi confruntaţi cu riscul 

excluderii sociale.  

La bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, 26 

septembrie 2013, sunt oferite peste 16.000  locuri de 

muncă, la nivel naţional.  - sumele alocate pentru 

măsurile active de stimulare a încadrării şomerilor au 

crescut de zece ori, respectiv 23% din totalul cheltuielilor, 

faţă de anul 2000, când reprezentau 2,26% din totalul 

cheltuielilor prevăzute în bugetul asigurărilor pentru 

şomaj. 

 ANOFM este afiliată la Asociaţia Mondiala a Serviciilor de Ocupare (Lega 308/2003). 

 

ANUL 2004 

 intră în vigoare Strategia 

Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de 

Muncă pentru perioada 

2004-2010 (HG nr. 

1386/2004) 

 intră în vigoare Strategia 

Naţională privind migraţia (HG nr. 616/2004) 

 legislaţia privind asigurările pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă este amendată de două ori  

 se înfiinţează Departamentul pentru Muncă în 

Străinătate (în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale), a cărui scop este asigurarea protecţiei 

cetăţenilor români care lucrează în străinătate, precum şi 

prevenirea abuzurilor asupra acestora, asigurarea 

consultanţei în litigii şi conflicte de muncă, promovarea de 

acţiuni de informare şi conştientizare a riscului muncii 

ilegale şi lipsei asigurărilor sociale 
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    - martie – intră în vigoare noul Cod al Muncii din 

istoria recentă a României,Legea nr. 53/2003 

        

-Pe 2 aprilie România devine stat membru al  NATO.  

-1 mai 2004- 10 noi state membre intră în Uniunea Europeană 

-Începe marele exod al românilor către Vest; se extinde oferta de 

locuri  de muncă în străinătate pentru  constructori, bone, 

lucrători în agricultură (cules de căpşuni) 

 

http://www.google.ro/imgres?start=113&hl=ro&biw=1366&bih=555&tbm=isch&tbnid=Xo1KcQkWyBHU-M:&imgrefurl=http://opiniagiurgiu.ro/administratie/situatia-absolventilor-inregistrati-la-ajofm-giurgiu/&docid=_CD1yoILLRKn8M&imgurl=http://opiniagiurgiu.ro/wp-content/uploads/2013/08/absolventi-somaj-630x320.jpg&w=630&h=320&ei=VzqkUpW7C8KmyAOd34CQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=751&vpy=223&dur=4430&hovh=160&hovw=315&tx=103&ty=86&page=5&tbnh=144&tbnw=315&ndsp=27&ved=1t:429,r:38,s:100,i:118
http://www.google.ro/imgres?start=113&hl=ro&biw=1366&bih=555&tbm=isch&tbnid=Xo1KcQkWyBHU-M:&imgrefurl=http://opiniagiurgiu.ro/administratie/situatia-absolventilor-inregistrati-la-ajofm-giurgiu/&docid=_CD1yoILLRKn8M&imgurl=http://opiniagiurgiu.ro/wp-content/uploads/2013/08/absolventi-somaj-630x320.jpg&w=630&h=320&ei=VzqkUpW7C8KmyAOd34CQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=751&vpy=223&dur=4430&hovh=160&hovw=315&tx=103&ty=86&page=5&tbnh=144&tbnw=315&ndsp=27&ved=1t:429,r:38,s:100,i:118
http://www.google.ro/imgres?start=113&hl=ro&biw=1366&bih=555&tbm=isch&tbnid=Xo1KcQkWyBHU-M:&imgrefurl=http://opiniagiurgiu.ro/administratie/situatia-absolventilor-inregistrati-la-ajofm-giurgiu/&docid=_CD1yoILLRKn8M&imgurl=http://opiniagiurgiu.ro/wp-content/uploads/2013/08/absolventi-somaj-630x320.jpg&w=630&h=320&ei=VzqkUpW7C8KmyAOd34CQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=751&vpy=223&dur=4430&hovh=160&hovw=315&tx=103&ty=86&page=5&tbnh=144&tbnw=315&ndsp=27&ved=1t:429,r:38,s:100,i:118
http://www.google.ro/imgres?start=113&hl=ro&biw=1366&bih=555&tbm=isch&tbnid=Xo1KcQkWyBHU-M:&imgrefurl=http://opiniagiurgiu.ro/administratie/situatia-absolventilor-inregistrati-la-ajofm-giurgiu/&docid=_CD1yoILLRKn8M&imgurl=http://opiniagiurgiu.ro/wp-content/uploads/2013/08/absolventi-somaj-630x320.jpg&w=630&h=320&ei=VzqkUpW7C8KmyAOd34CQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=751&vpy=223&dur=4430&hovh=160&hovw=315&tx=103&ty=86&page=5&tbnh=144&tbnw=315&ndsp=27&ved=1t:429,r:38,s:100,i:118
http://www.google.ro/imgres?start=113&hl=ro&biw=1366&bih=555&tbm=isch&tbnid=Xo1KcQkWyBHU-M:&imgrefurl=http://opiniagiurgiu.ro/administratie/situatia-absolventilor-inregistrati-la-ajofm-giurgiu/&docid=_CD1yoILLRKn8M&imgurl=http://opiniagiurgiu.ro/wp-content/uploads/2013/08/absolventi-somaj-630x320.jpg&w=630&h=320&ei=VzqkUpW7C8KmyAOd34CQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=751&vpy=223&dur=4430&hovh=160&hovw=315&tx=103&ty=86&page=5&tbnh=144&tbnw=315&ndsp=27&ved=1t:429,r:38,s:100,i:118


 

 

 

ANUL 2005 

 îşi începe activiatea 

Corpul ataşaţilor pe 

probleme de muncă şi 

sociale, în subordinea 

Departamentului pentru 

Muncă în Străinătate, a 

cărui obiectiv principal 

este asigurarea protecţiei 

drepturilor cetăţenilor 

români care lucrează în 

străinătate. Ataşaţii pe probleme de muncă şi sociale activează în Italia, Spania, Ungaria şi 

Germania. 

 se lansează proiectul de înfrăţire instituţională cu Institutul de Statistică al  Regatului 

Danemarcei „Suport pentru ANOFM în vederea adaptării indicatorilor statistici ai pieţei 

muncii la cei folosiţi la nivelul UE”. 

 

ANUL 2006 

 Se adoptă Legea de 

organizarea şi funcţionare 

ANOFM şi  Statutul 

ANOFM urmărindu-se  o 

mai bună desfăşurare a activităţilor specifice la nivel judeţean si local. 

 ANOFM dobândeşte atribuţii privind gestionarea 

Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale 

(Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea 

Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale). 

 Se aprobă externalizarea serviciilor informatice ale 

ANOFM (în şedinţa Consiliului de Administraţie al 

ANOFM în şedinţa din 28.03.2006) 

 proiectul Phare de asistenţă tehnică „Îmbunătăţirea 

securităţii sociale a lucrătorilor migranţi, cu asistenţă din partea Ministerului Afacerilor 

Sociale şi Ocupării din Olanda 

BULETIN ANIVERSAR – 15 ANI 

      -28 septembrie: se desfăşoară la București Congresul 

Francofoniei. 

-25 aprilie-România semnează la Luxemburg Tratatul de aderare la 

Uniunea Europeană 

- 1 iulie, moneda naţională a României, leul, a fost denominată 

astfel încât 10.000 lei vechi au fost preschimbati pentru 1 leu nou. 

Leul nou, supranumit si leu greu, a circulat in paralel cu leul vechi 

pana la 31 decembrie 2006. 

- emigrantii au trimis în ţară 4,3 miliarde de euro, cea mai mare 

sumă de până atunci. Aproape jumătate din aceste miliarde au 

fost trimise "cu sacoşa", bani cash, prin intermediul rudelor si 

ai soferilor de autocare. 



 

 

 

ANUL 2007 

România devine membru 

al reţelei EURES, 

reţeaua serviciilor 

publice de ocupare din 

Statele Membre ale UE şi 

SEE, coordonată de 

Comisia Europeană, care are ca obiectiv principal facilitarea mobilităţii cetăţenilor în scop de  muncă în 

spaţiul european.  

ANOFM preia atribuţiile DMS şi OMFM în domeniul recrutării şi 

pl asării forţei de muncă în străinătate, a aplicării acordurilor 

bilaterale privind circulaţia forţei de muncă încheiate de România 

cu alte state, a asigurării activităţii de consiliere şi informare a 

cetăţenilor care lucrează sau doresc să lucreze în străinătate 

 site-ul www.muncainstrainatate.ro este integrat  în site-ul 

ANOFM. 

 

ANUL 2008 

 

             Numărul şomerilor indemnizaţi 

a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 

ani, în luna august, când a fost de 90.441 persoane. 

            ANOFM este desemnată drept Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane (OIPOSDRU), care este responsabil cu gestionarea proiectelor de 

grant, a proiectelor strategice şi de asistenţă tehnică din cadrul axei prioritare 4 „Modernizarea 

Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru 

furnizarea serviciilor de ocupare” şi 4.2. „Formarea personalului propriu al SPO”. 

 

           Se finalizează procedura de achiziţie a serviciilor informatice integrate, iar în urma procedurii 

de licitaţie deschisă se încheie contractul de servicii nr. 161/2008. 

 

           Deficitul de forţă de muncă din construcţii determină agenţia să organizeze burse ale locurilor de 

muncă şi informări privind piaţa muncii din România  în Italia (Roma şi Torino) şi Spania (Castellon si 

Alcalá de Henares) pentru atragerea muncitorilor români plecaţi la muncă în  străinătate. 
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-România devine membru al Uniunii Europene 

-Sibiul, capitală europeană a Culturii, alături de oraşul Luxemburg 

-25 martie: UE aniversează 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, 

prin care au fost puse bazele Comunității Economice Europene 

- 13 decembrie- Liderii europeni semnează Tratatul de la Lisabona.  

 

2-4 aprilie- Summit NATO la Bucureşti 

Septembrie- apar primele semne ale crizei financiare ce 

va afecta statele civilizate 

http://www.muncainstrainatate.ro/


 

 

 

ANUL 2009 

 anul debutează cu o 

creştere bruscă şi 

semnificativă a 

şomajului, care 

cunoaşte o evoluţie 

ascendentă, fiind 

singurul an  

(excepţie facând anul 1991), când rata şomajului creşte lună de lună. 

 locurile de muncă vacante  declarate de agenţii economici înregistrează o reducere  cu circa 

50%, comparativ cu anul anterior. 

 se derulează proiectului de twinning light RO 2006/018-147.05 - “Sprijin pentru  Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea întăririi capacităţii sale în domeniul 

Dezvoltării Resurselor Umane”, care are ca scop principal proiectarea şi implementarea unui 

sistem de management şi dezvoltare a resurselor umane. 

 continuă implementarea Programului privind Mobilitatea Vieţii Active (WLMP), un proiect de 

cooperare cu durata de trei ani (2007-2009), finanţat de Guvernul Suedez şi implementat de 

Consiliul Naţional pentru Piaţa Muncii (AMS) – Serviciul Public de Ocupare din Suedia. 

 este anul de începere a implementării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU, cu cofinanţare 

FSE. ANOFM  are în implementare 24 de proiecte. 

 

ANUL 2010 

 românii preprezintă cel mai mare grup de muncitori care trăiesc într-un alt stat membru 
(27%), urmaţi de polonezi (21%). Statele preferate de aceştia sunt Italia (41%), Spania (38%), 

Germania (5%), se arată într-un raport CE despre funcţionarea măsurilor tranzitorii privind 

libera circulaţie a lucrătorilor. 

 

 numărul locurilor de muncă declarate în mod repetat de angajatori a scăzut, ponderea acestora 

era în anul 2010 de 8,56% faţă de 15,80% în anul 2009, aceasta dovedind şi faptul că, 

persoanele în căutarea unui loc de muncă (mai numeroase) au acceptat ocuparea mai uşor  
 ponderea şomerilor indemnizaţi a fost superioară celor neindemnizaţi, excepţie făcând lunile 

august şi septembrie. 

 

 se desemnează ANOFM ca autoritate naţională responsabilă 

pentru implementarea asistenţei financiare nerambursabile 

acordate României prin Fondul european de ajustare la 

globalizare. 
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-Romania intră oficial în criza financiară. Leul se devalorizează şi atinge 

maximul de 4,3 lei un euro.  

--8 octombrie- Herta Müller, scriitoare și traducătoare germană originară 

din România, primește Premiul Nobel pentru Literatură. 

-1 decembrie- intră în vigoare Tratatul de la Lisabona 

 



 

 

 

ANUL 2011 

 media numărului 

de locuri de 

muncă declarate în mod repetat de angajatori a fost de 3.483 

 anul se caracterizează printr-o normalizare a ritmului concedierilor individuale şi colective. 

 ANOFM a finalizat 6 proiecte (3 strategice, 3 de grant), 32 de proiecte continuând 

implementarea şi în anul 2012. 

 România depune în dec. 2011 prima aplicaţie FEG pentru sprijinirea lucrătorilor 

disponibilizaţi de societatea NOKIA în jud. Cluj. Proiectul „Centru de Tranziţie de la JOB la 

SmartJOB”, propus de AJOFM Cluj, urmăreşte realizarea unui ansamblu coordonat de servicii 

personalizate destinat asistenţei unui număr de 1416 persoane, lucrători disponibilizaţi ca 

urmare a închiderii producţiei NOKIA. 

 pentru prima dată în activitatea EURES România numărul solicitanţilor de loc de muncă în 

statele europene cu studii liceale şi postliceale a fost mai mare decât al celor cu studii primare, 

gimnaziale şi profesionale 

 

ANUL 2012 

ANOFM şi structurile sale teritoriale preiau atribuţiile cu privire la ucenicia la locul de muncă, ce 

reveneau Agenţiei Naţionale 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

 se stabileşte reforma 

reţelei EURES în 

sensul revizuirii componenţei reţelei, împărţirii 

responsabilităţilor, a procedurilor de adoptare a deciziilor, 

precum şi a catalogului serviciilor furnizate, ce  va fi pusă 

în aplicare începând cu anul 2014  

 

 Dec. 2012-ANOFM transmite Comisiei Europene a doua 

aplicaţie pentru sprijin financiar prin FEG pentru 

sprijinirea celor 743 persoane disponibilizate de la 

combinatul Mechel Câmpia Turzii.           
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-Nokia închide fabrica de la Jucu (Cluj) unde asambla telefoane mobile 

de 1,6 miliarde euro pe an şi concediază peste 2000 de salariaţi 

 

-Anul European al îmbătrânirii active și al solidarității între 

generații 



 

 

ANUL 2013 

           Portalul Serviciul Electronic de Medierea Muncii 

(http://www.semm.ro) lansat de ANOFM urmăreşte să 

asiste persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, 

precum şi angajatorii în identificarea personalului 

corespunzător, în condiţii de securitate şi confidenţialitate. 

Funcţionalitatea adusă de portal pentru beneficiarii 

serviciilor oferite de către ANOFM, prin structurile noastre 

teritoriale, este aceea că realizează automat corespondenta 

intre ofertele de locuri de munca depuse de angajatori si 

cererea de munca constituita pe baza cv-urile persoanelor in cautare de locuri de munca vacante; 

portalul notifica automat persoana in cautarea unui loc de munca de aparitia unei oferte 

corespunzatoare cv-ului acestuia. 

              Începând cu data de 1 ianuarie 2014, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă să 

îndeplinească funcţia de Birou naţional de coordonare a reţelei EURES, in calitate de serviciu public de 

ocupare naţional. 

OIPOSDRU ANOFM gestionează 53 de proiecte finanţate din FSE (8 proiecte de tip grant şi 45 

proiecte strategice):DMI 4.1.- 36 proiecte; 

DMI 4.2- 17 proiecte 

 Din cele 53 de proiecte contractate, 31 s-au 

finalizat (8 proiecte de tip grant şi 23 de 

proiecte strategice). Până la sfârşitul anului 

2013, se vor finaliza alte 4 proiecte, în anul 

2014, 13 proiecte, şi în anul 2015, 5 

proiecte. În luna iunie a.c., au fost lansate 

două noi call-uri şi au fost depuse un număr 

de 92 de proiecte, după cum urmează: Call 

nr. 123- Calitate în servicii de ocupare: 56 

proiecte depuse şi Call nr. 124- 

Profesionişti în piaţa muncii: 36 proiecte 

depuse. 
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http://www.semm.ro/
http://www.semm.ro/


 

 

După  15 ani de activitate : 

Ne-am înfiinţat 

 ca răspuns la necesitatea societăţii româneşti de a avea o instituţie care să 

facilizete ocuparea forţei de muncă, să se ocupe de pregătirea profesională a 

persoanelor în căutarea unui loc de muncă, dar şi de efectuarea plăţilor băneşti 

pentru populaţia beneficiară.  

Suntem  

 

 instituţie europeană, în continua perfecţionare şi dezvoltare, orientată spre 

cerinţele beneficiarilor nostri şi ale pieţei muncii. ANOFM are în subordine 

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti şi 42 de agenţii 

teritoriale,  acestea având în subordine 71 de agenţii locale şi 156 puncte de lucru. 

 în subordinea ANOFM funcţionează 23 centre judeţene de formare profesională a 

şomerilor, 8 centre regionale de formare profesională a adulţilor, 20 centre de 

consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi Centrul Naţional pentru 

Formarea Profesională a Personalului Propriu Râşnov. 

 ANOFM funcţionează cu un număr maxim de 2162 posturi, finanţate din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, din care 154 de posturi pentru aparatul central, 1913 de 

posturi pentru agenţiile teritoriale şi C.N.F.P.P.P. şi 95 de posturi pentru centrele 

regionale.  

 ANOFM dispune de un sistem  sistem informatic integrat care permite actualizarea la 

zi a datelor despre companii şi şomeri, o mai bună înţelegere a nevoilor oamenilor, o 

mai bună coordonare a formării profesionale, un nivel ridicat de securitate, viteză şi 

replicare a datelor  

 

Vom fi  

 în continuare, Serviciul Public de Ocupare alături de clienţii săi, cărora le va  

oferi  servicii de cea mai bună calitate, şi îi  va ajută activ în integrarea lor pe 

piaţa muncii 
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Evo lut ia rat ei somajului inreg ist rat ,  a rat ei somajului f eminin si a rat ei somajului masculin in 

perioada 2 0 12  -   2 0 13

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

Rat a somajului inregist rat  2012 5.37 5.37 5.15 4.82 4.64 4.58 4.86 5.00 5.01 5.17 5.4 5.59

Rat a somajului f eminin 2012 4.91 4.87 4.68 4.44 4.30 4.27 4.59 4.76 4.78 4.89 5.03 5.04

Rat a somajului masculin 2012 5.78 5.82 5.57 5.17 4.96 4.86 5.10 5.21 5.22 5.42 5.72 6.09

Rat a somajului inregist rat  2013 5.66 5.63 5.43 5.15 4.90 4.83 5.15 4.89 4.73 5.40 5.6

Rat a somajului f eminin 2013 4.99 4.92 4.77 4.54 4.32 4.29 4.65 4.48 4.40 4.98 5.14

Rat a somajului masculin 2013 6.26 6.27 6.02 5.70 5.41 5.32 5.6 5.26 5.03 5.77 6.01

ianuarie
f ebruari

e
mart ie aprilie mai iunie iulie august sept

oct ombr

ie

noiembri

e

decembr

ie

ian. feb. martie aprilie mai iunie iulie august sept. oct. nov. dec.

2008 383989,0 379779,0 374050,0 352466,0 338298,0 337084,0 340462,0 345510,0 352912,0 364183,0 376971,0 403441,0

2009 444907,0 477860,0 513621,0 517741,0 526803,0 548.930 572.562 601673,0 625140,0 653939,0 683123,0 709383,0

2010 740982,0 762375,0 765285,0 738187,0 701854,0 680.782 679.495 675790,0 670247,0 645453,0 633476,0 626960,0

2011 614976,0 600308,0 539666,0 493438,0 453067,0 435961,0 435152,0 437811,0 439928,0 444000,0 454978,0 461.013

2012 473569,0 473866,0 454541,0 425841,0 409938,0 404114,0 429043,0 441220,0 442196,0 456148,0 476321,0 493775,0

2013 513349,0 510409,0 492427,0 467089,0 443985,0 438110,0 466.932 443.610 428.866 489.260 507.607

 300000,0
 350000,0
 400000,0
 450000,0
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 650000,0
 700000,0
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 800000,0

Evoluţia numărului de şomeri înregistraţi în perioada 2008 - 2013 

         DATE  STATISTICE 

 

 

 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Str. Avalanşei nr. 20-22, Sector 4,Bucureşti 
Material realizat de:  
Serviciul Comunicare ANOFM 
tel:021.303.98.39, e-mail: mass.media@anofm.ro  

tel:021.303.98.39

