Servicii de ocuparea foţei de muncă şi formare profesională
oferite de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de muncă
Cetăţenii străini care au drept de muncă pe teritoriul României, conform legii au
dreptul să beneficieze de servicii gratuite oferite de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă este instituţia publică
responsabilă pentru creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi scăderea ratei
şomajului, care oferă persoanelor care doresc să se angajeze următoarele servicii gratuite:
a) informare şi consiliere profesională;
b) medierea muncii;
c) formare profesională;
d) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele
formale;
e) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea
unei afaceri etc.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) are în subordine
Agenţia Municipiului Bucureşti, 41 de agenţii judeţene (în cadrul cărora funcţionează 70 de
agenţii locale şi 141 puncte de lucru), precum şi centre judeţene şi regionale de formare
profesională a adulţilor. Datele de contact ale agenţiilor pot fi găsite accesând link-ul
http://www.anofm.ro/contacteaza-ne şi selectând judeţul în care locuiţi. Pentru Bucureşti
accesaţi http://www.bucuresti.anofm.ro/.

Procedura de înscriere la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă:
Cetăţenii străini care doresc să-şi găsească un loc de muncă pe teritoriul României se
pot adresa Agenţiei Municipiului Bucureşti sau Agenţiilor Judeţene în vederea înregistrării în
baza de date a acestora. Înscrierea se realizează la biroul teritorial din localitatea de domiciliu
a persoanei sau la birourile de sector, în cazul celor care au domiciliul în Muncipiul Bucureşti.
Cetăţenii străini care vor să se înscrie în baza de date a Agenţiei în scopul găsirii unui
loc de muncă, trebuie să prezinte următoarele documente (original şi copie):
 Permis de şedere
 Certificat de naştere (tradus)
 Adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă”
 Un act de studii sau o adeverinţă din partea instituţiei de învăţământ (în cazul în care
persoana este înscrisă într-o formă de învăţământ)

În cazul în care cetăţenii străini sunt interesaţi şi de urmarea unui curs de formare
profesională, trebuie să aducă şi o adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din
localitatea/sectorul în care au domiciliul, care să ateste faptul că nu înregistrează venituri pe
teritoriul României.
Fiecare persoană poate alege un anumit curs sau o serie de cursuri, însă se va putea
înscrie la cursul respectiv doar dacă sunt suficiente cereri. ANOFM publică regulat o
prognoză pentru cursurile care urmează să fie organizate, în funcţie de numărul cererilor, care
poate fi accesată la: http://www.anofm.ro/formare-profesionala. Documentul ataşat
corespunzător fiecărei luni şi intitulat prognoza cursuri.pdf prezintă lista cursurilor
planificate în fiecare oraş.
Pentru urmarea unui curs de formare profesională este necesară cunoașterea limbii
române cel puțin la nivel mediu, precum și prezentarea unui act de studii la nivelul prevăzut
pentru ocupația respectivă. Mai multe detalii puteți obține de la agențiile pentru ocuparea
forței de muncă.
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