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Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau 

gestionate potrivit legii, de Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

 

 Programul anual de ocupare a forței de muncă al ANOFM, care conține și Programul 

de ocupare a tinerilor cu risc de marginalizare socială; 

 Planul anual de formare profesională a persoanelor aflate în căutare de loc de 

muncă; 

 Prognoza cursurilor de formare profesională ; 

 Stadiul lunar al programului de ocupare a forței de muncă; 

 Stadiul lunar al realizării planului de formare profesională; 

 Stadiul trimestrial al realizării programului de ocupare a tinerilor cu risc de 

marginalizare socială; 

 Situația statistică a șomajului înregistrat, lunar; 

 Situația burselor locurilor de muncă organizate la nivel național și la cererea pieței 

muncii/ anunțuri și rezultate, după caz; 

 Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale, actualizat lunar; 

 Materiale, rapoarte, analize cu privire la activitatea de ocupare și de formare 

profesională; 

 Bilanțul anual de ocuparea al ANOFM; 

 Raportul anual de activitate al ANOFM; 

 Registrul internship; 

 Situația locurilor de muncă în Spațiul Economic European, prin rețeaua EURES; 

  Planul național anual de activități EURES și Raportul anual EURES (documente 

incluse o dată pe an pe ordinea de zi a CA al ANOFM); 

  Rapoartele semestriale privind sistemul de măsurare a performanței activității 

EURES transmise Comisiei Europene; 

  Comunicate de presă privind organizarea selecțiilor EURES, materiale pentru site, 

social media; 

  Situația statistică trimestrială, semestrială, anuală cu privire la persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă, care au beneficiat de servicii de informare, consiliere, 

mediere EURES, precum și la numărul contractelor de muncă obținute în alte state 

europene prin serviciile EURES / Acorduri bilaterale; 
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  Circulare către agențiile județene privind activitatea EURES; 

  Situația statistică trimestrială, semestrială, anuală cu privire la persoanele mediate 

prin acordurile bilaterale; 

 Registrul Național al furnizorilor de servicii specializate penttu stimularea ocupării 

forței de muncă; 

 Propuneri de proiecte de acte normative; 

 Protocoale de colaborare cu diferite autorități și instituții publice; 

 Proceduri operaţionale şi de sistem; 

 Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al aparatului propriu; 

 Regulamentul intern al ANOFM; 

 Răspunsuri la solicitările presei; 

 Comunicate de presă; 

 Materiale pentru site; 

 Răspunsuri la petiții, interpelări, solicitări de informații de interes public; 

 Rapoarte lunare şi anuale privind activitatea desfăşurată în mass -media de Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate; 

 Documente specifice activității Consiliului de Administrație; 

 Documente specifice implementării proiectelor finanţate din POCU 2014 – 2020; 

 Documente în vederea angajării, încetării raporturilor de serviciu şi de muncă în 

agenţie, adeverinţe; 

 Comunicări referitoare la: încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcţie, 

sancţionări, pensionări; 

 Declarații de avere/interese; 

 Ordine ale președintelui ANOFM; 

 Programul de control măsuri active; 

 Planul anual de audit public intern; 

 Raportul anual al activităţii de audit public intern;  

 Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001; 

 Registrul cuprinzând cererile şi răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr. 

544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public. 


