
 

 

 

Conferinta de presa  

Proiect ECOP 

 

Evenimentul a avut loc miercuri 31 octombrie 2012 si a avut ca scop  

prezentarea rezultatelor partiale ale proiectului si a paşilor viitori ce se vor face in 

cadrul proiectului. 

Principala activitate derulata pana acum in cadrul proiectului este cea de 

crestere a competentelor personalului propriu prin activități de calificare, recalificare, 

specializare, perfecționare.  

Pe parcursul acestei activitati au fost formate 165 de persoane, in meseriile 

Formator Ocupational si Manager formare, iar 80 de persoane participa la programul 

de formare Tehnician formare. Partea de teorie a fost furnizata in format electronic, in 

pachete modulare, pe platforma de e-learning, iar partea practica s-a derulat atat in 

Spania, intr-un centru de formare al partenerului transnational, cat si in Romania. 

Cursurile au avut un impact deosebit deoarece s-a transmis atat experienta cat 

si modelul de practica spaniol.  

Proiectul este finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), Axa 4, 

Modernizarea Serviciului Public de Ocupare. Această axă este dedicată creşterii 

calităţii, eficienţei şi transparenţei serviciilor de ocupare furnizate de ANOFM, pentru 

a putea oferi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă o şansă în plus pe piaţa 

muncii. 

Obiectivul general al proiectului reprezinta cresterea competentelor profesionale ale 

personalului  cu atributii in formarea profesionala a somerilor pentru a avea standarde 

conform cu cele ale Uniunii Europene.  

 

Comisia Europeana propune € 2,900,000 din Fondul european de ajustare la 

globalizare (FEG) pentru foștii lucrători Nokia în România 

 

In data de 21.12.2011, ANOFM a depus la Comisia Europeana, secțiunea FEG, prima 

cerere de contribuție financiara nerambursabila din FEG, respectiv „ Centrul de 

Tranziție de la JOB la SMARTJOB” . Disponibilizarea colectiva realizata de către SC 

Nokia Romania si furnizorul din amonte SC Eurest SRL a afectat un număr total de 1904 

lucrători. Din perspectiva experienței anterioare a AJOFM Cluj, a rezultat faptul ca doar 

1452 de lucrători sunt interesați de ansamblul coordonat de servicii personalizate 

“Centru de Tranziție de la “JOB la SmartJOB”. 

Comisia Europeană a propus in 19.10.2012 să acorde României, o contribuție financiara 

nerambursabila in valoare de 2,9 milioane €, din partea Fondului european de ajustare 

la globalizare (FEG) pentru a ajuta cei 1416 lucrători concediați  în România, de către 

SC Nokia România SRL și furnizorul din amonte SC Eurest SRL. 

Propunerea CE va merge la Parlamentul European și Consiliul de Miniștri al UE pentru 

aprobarea lor. 

In cazul aprobării cererii, finanțarea naționala va fi de 35%, iar co-finanțarea din FEG 

va fi de 65%, condiții foarte avantajoase pentru Romania, valabile pentru toate cererile 

depuse la CE pana la 31.12.2011. Costul total estimat al pachetului de servicii 

personalizate este de aproximativ 4,5 milioane €, din care Fondul european de ajustare 

la globalizare (FEG) va finanța  2,9 milioane €, iar diferența din finanțarea naționala . 
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 Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 a participat la Conferința anuala  

“POSDRU – principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune sociala 

din Romania” 
 

 

Sinaia, 30 octombrie 2012 

 

 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă  a participat  la Sinaia, în data  de 30 octombrie 

2012, la Conferința anuala “POSDRU – principalul 

instrument pentru formare, ocupare si incluziune 

sociala din Romania”.  Au  mai participat  

reprezentanti ai CE, responsabili din cadrul 

Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, 

precum si din cadrul altor institutii cu atributii in 

gestionarea poiectelor finantate prin fonduri europene, beneficiari POSDRU si 

reprezentanti ai Parteneriatelor pentru Ocupare si Incluziune Sociala.  

 

 Obiectivul principal al conferinței a fost comunicarea rezultatelor atinse in 

implementarea POSDRU, insotita de o analiza atenta a provocărilor majore cărora 

Autoritatea de Management pentru POSDRU, trebuie sa le facă fata in viitor, venind 

in întâmpinarea nevoilor de informare a beneficiarilor, precum si a opiniei publice.  

 

 Lucrarile conferintei au fost deschise de catre Ministrul Muncii, Familiei si 

Protectiei Sociale, d-na Mariana Campeanu. 

 

 Din partea Direcției OIPOSDRU ANOFM,  au participat la aceasta conferința, 

d-na Aurora Ranete, director si d-na Simona Damian, inspector superior iar  partea 

agențiilor județene pentru ocuparea forței de munca au participat beneficiari si 

parteneri ai acestora, cu standuri de proiecte finanțate din FSE.  

 

In vederea facilitării schimbului de bune 

practici, au fost prezentate de către beneficiari 

proiecte de succes finanțate din FSE prin 

POSDRU. Din partea AJOFM Cluj, d-l Daniel 

Don, director executiv, a prezentat proiectele: 

„Funcționarul Electronic” 

POSDRU/94/4.1/S/61424 si „CALLCEM” 

POSDRU/82/5.1/S/54264. 
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 Participarea delegației Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la ‚,A X-a Reuniune a 

persoanelor de contact Fondului european de ajustare la globalizare (FEG)” si la „Seminarul 

Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) privind efectele crizei, masuri inovatoare 

finanțate de FEG si de sprijin pentru mediul de afaceri start-up-uri si antreprenoriat", evenimente 

organizate de Comisia Europeana  

Belgia, Bruxelles, 15-17.10.2012 

 

Comisia Europeana a organizat la Bruxelles, in ziua de 16 

octombrie 2012, ‚,A X-a Reuniune a persoanelor de contact FEG” . 

La acest seminar au fost invitate sa participe toate statele membre 

UE. Delegaţia ANOFM care a participat la acest seminar a fost 

alcatuita din Petru Blanariu, director adjunct, Direcţia Relaţii 

Internaţionale, Eures şi Mediere, Aurora Ranete director OI 

POSDRU – ANOFM, responsabil gestionare asistenta financiara 

nerambursabila prin FEG. 

Scopul participării la cele doua evenimente internaţionale este de 

informare asupra rezultatelor  punerii in aplicare a cererilor de 

contribuție financiara din FEG, de către statele membre, precum si 

asupra recomandărilor de bune practici. 

În cadrul reuniunii ‚,A X-a Reuniune a persoanelor de contact 

FEG”, s-au discutat: 

 Rezultatele punerii in aplicare a asistentei financiare nerambursabile acordate tarilor 

membre ale UE, din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), concluziile si 

recomandările de bune practici;  

 Propunerile pentru Noul Regulament 2014-2020. 

 

De asemenea, in ziua de 17 octombrie 2012, a fost organizat „Seminarul Fondului european de 

ajustare la globalizare (FEG) privind efectele crizei, masuri inovatoare finanțate de FEG si de 

sprijin pentru mediul de afaceri start-up-uri si antreprenoriat" .  

Delegaţia ANOFM care a participat la acest seminar a fost alcatuita din Petru Blanariu, director 

adjunct, Direcţia Relaţii Internaţionale, Eures şi Mediere, Aurora Ranete director OI POSDRU – 

ANOFM, responsabil gestionare asistenta financiara nerambursabila prin FEG, Don Daniel, 

director executiv AJOFM Cluj, Smarandache Alistrita, inspector superior, Serviciu Monitorizare 

Tehnico-financiara, Directia OIPOSDRU. 

În cadrul „Seminarul Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) privind efectele crizei, 

masuri inovatoare finanțate de FEG si de sprijin pentru mediul de afaceri start-up-uri si 

antreprenoriat" , s-au discutat: 

 Prezentarea de către CE a etapelor de parcurs conform Regulamentului FEG pentru 

perioada 2007-2013; 

 Prezentarea de către statele membre: a etapei de pregătire a depunerii aplicației 

FEG,a etapei de aprobare a cererii de către CE,  a etapelor de implementare a 

asistentei financiare din partea FEG, a perioadei parcurse pana la plata contribuției 

din partea CE, a perioadei de întocmire a raportului final; 

 Prezentarea de către statele membre ale cazurilor de disponibilizări masive din 

sectoarele  afectate de criza, pentru care s-au aplicat masuri inovatoare, in sprijinul 

lucrătorilor afectați precum si in scopul încurajării antreprenoriatului. 

 
 

 

 

 

                                           
 
 

Cursurile de formare profesională, 

ce urmează să înceapă în luna noiembrie  2012,la nivel naţional 

           Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă derulează, în luna noiembrie 2012, 155 

programe de formare profesională pentru un număr de 3.274 persoane, care beneficiază, conform 

legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea 

forţei de muncă şi agenţia municipiului Bucureşti.Judeţele în care, în luna noiembrie, se vor organiza 

cele mai multe cursuri, cu număr mare de participanţi, sunt: Iaşi (225 persoane), Braşov (196 

persoane), Bucureşti (168 persoane), Dolj (140 persoane), Dâmboviţa (126 persoane).  

Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesională, în luna 

noiembrie 2012, sunt:  

Lucrător în comerţ - 258 persoane, Bucătar - 190 persoane, Operator introducere, validare şi 

prelucrare date -177 persoane,Comunicare în limba engleză - 157 persoane,Inspector (referent) 

resurse umane - 154 persoane,Contabil - 140 persoane,Ospătar (chelner) vânzător în unitaţi pentru 

alimentaţie- 129 persoane,Manichiură, pedichiură - 104 persoane,Instalator instalaţii tehnico- 

sanitare şi de gaze - 90 persoane, Lucrător în structuri pentru construcţii - 87 persoane. 

 

Locurile de munca disponibile in 
Spatiul Economic European 

 

          Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă servicii 

de mediere a muncii în Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic 

European  în calitatea sa de membru EURES.  

        Solicitanţii unui loc de muncă în străinătate pot consulta site-ul 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), la adresa 

http://www.eures.anofm.ro/  pentru a vizualiza locurile de muncă vacante disponibile prin reţeaua 

EURES. 

        În această perioadă, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt oferite de angajatorii din  

Slovenia, Austria, Norvegia si Spania. 

Slovenia - medic specialist psihiatrie, se va lucra intr-o clinica de psihiatrie;diagnosticare si 

prescriptie tratamente medicale;40 ore/saptamina in ture.invatamint universitar, specializare in 

domeniu,cunostinte baza word,excel si lucru cu baze de date, limba slovena foarte bine. 

Norvegia - Inginer proiectant electric/automatizari,Activit.in domeniul petrol si gaze 

naturale.Inginerie de productie pt.diferite tipuri de nave,proiectare si punere in functiune,testarea si 

verificarea livrarilor in functie de planuri si proceduri,functii si interfete la bordul navelor.Mediu de 

lucru multicultural si agitat.Studii superioare in domeniu,experienta in sisteme de automatizare-

avantaj,experienta de lucru in industria petrolului si gazelor naturale/maritima-avantaj.Atitudine 

toleranta.Concentrare pe cautare si gasire de solutii noi. 

Austria- Alpinisti – Drujbisti, exploatare forestiera la inaltime,pe copaci si stanci.Zone 

periculoase in Austria si Germania, experienta ca alpinist-drujbist 5 ani;avantaj limba germana 

Spania - Operator CNC pentru masini de strunjit -prelucrare piese metalice si Operator CNC 

pentru masini de frezat si alezat - prelucrare piese metalice, interpretare si cunoastere planuri si 

desene tehnice; bune cunostinte operare CNC (setare echipament conform dimensiuni piese); 

instructiuni de prelucrare; studiu piese esantioane; verificat piese - ciclu de productie; utilizare 

masini de ridicat 
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