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b) datele din cuprinsul situațiilor statistice se modelează pentru împărțirea calificărilor/ocupațiilor pe nivelurile de oportunități

de angajare conform următoarelor criterii:

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la procedură)

P R O F I L A R E A  A D M I N I S T R A T I V Ă

Profilarea administrativă reprezintă profilarea și încadrarea

în nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege, prin intermediul

tehnicii de calcul și al aplicației informatice. Această profilare

administrativă se realizează utilizând:

a) date administrative reprezentând informații colectate inițial

la înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă în

evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau

a municipiului București, în conformitate cu Procedura de primire

și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație

de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale

pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002, cu modificările și

completările ulterioare, și actualizate, după caz, pe perioada în

care persoana este înregistrată în evidența agenției pentru

ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București;

b) informații suplimentare care se stabilesc conform

prezentei anexe.

1. Datele administrative care se utilizează în vederea

realizării profilării sunt următoarele:

a) caracterul relevant al ocupațiilor practicate sau în care are

pregătire profesională;

b) nivelul de studii;

c) existența unei calificări;

d) apartenența la grupuri vulnerabile sau grupuri cu nevoi

speciale;

e) accesul la pol de dezvoltare economică;

f) experiența profesională în ultimii 5 ani;

g) vârsta;

h) calitatea de șomer sezonier.

2. O persoană se consideră că aparține unui grup vulnerabil

sau unui grup cu nevoi speciale, în vederea realizării profilării

acesteia, dacă este:

a) șomer de lungă durată;

b) persoană cu dizabilități;

c) persoană de etnie romă;

d) persoană liberată din detenție;

e) persoană supusă riscului de a fi traficată;

f) tânăr cu risc de marginalizare socială;

g) refugiat sau persoană aflată sub o altă formă de protecție

internațională;

h) străin sau apatrid.

3. Accesul la pol de dezvoltare economică se stabilește astfel:

Pentru fiecare localitate din raza teritorială a agenției pentru

ocuparea forței de muncă accesul se stabilește dacă persoanele

în căutarea unui loc de muncă din această localitate au sau nu

au acces facil la o localitate mai dezvoltată economic unde se

înregistrează oferte semnificative de locuri de muncă vacante

comunicate agenției, denumită în continuare pol de dezvoltare
economică.

Accesul la un pol de dezvoltare economică se analizează și

se stabilește de către agențiile județene pentru ocuparea forței

de muncă și Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de

Muncă București, din punctul de vedere al transportului în

comun, al căilor de comunicație terestre sau fluviale, anual, în

cursul lunii ianuarie pentru anul în curs.

Localitățile din raza teritorială a agenției pentru ocuparea

forței de muncă sunt clasificate pe două niveluri astfel:

— „DA” — există acces facil la un pol de dezvoltare

economică;

— „NU” — nu există acces facil la un pol de dezvoltare

economică.

Prin localitate se înțelege: municipiu, oraș, comună, sat

component în cadrul comunei de reședință și sat aparținând

municipiului sau orașului, în conformitate cu prevederile Legii

nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a

teritoriului național — Secțiunea a IV-a — Rețeaua de localități,

cu modificările și completările ulterioare.

4. Calitatea de șomer sezonier se stabilește prin identificarea

în situația fiecărei persoane dacă aceasta în mod ciclic se

înregistrează în evidența agenției pentru ocuparea forței de

muncă ca urmare a disponibilizării de pe locuri de muncă

sezoniere.

5. Relevanța ocupației practicate sau în care are pregătire profesională se stabilește pentru fiecare persoană astfel:

a) din informațiile deținute de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, conform prevederilor legale, și informațiile care

se preiau, conform prevederilor legale, de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă de la Inspecția Muncii, din Registrul

general de evidență a salariaților se extrag date statistice care prezintă:

(i) situația statistică anuală pe ocupații a șomerilor care s-au aflat în evidență cel puțin o zi;

(ii)

situația statistică anuală pe ocupații a contractelor individuale de muncă nou-înregistrate în Registrul general

de evidență a salariaților

Situațiile statistice se realizează la nivel de județ și cuprind

pentru fiecare ocupație din Clasificarea ocupațiilor din România:

— numărul de șomeri înregistrați la agenția pentru ocuparea

forței de muncă cel puțin o zi din anul pentru care se realizează

situația statistică, care au pregătire profesională sau care au

lucrat în acea ocupație;

— numărul de contracte individuale de muncă înregistrate în

Registrul general de evidență a salariaților în anul pentru care se

realizează situația statistică în acea ocupație.

Situațiile statistice se întocmesc anual, în cursul lunii

ianuarie, iar perioada de referință este anul calendaristic

precedent;

Nr. de șomeri Nr. de contracte Raport nr. contracte/nr. șomeri Nivel de oportunitate de angajare

mai mic de 10 mai mic de 10 indiferent Slab

mai mic de 10 indiferent mai mic de 1 Slab

mai mic de 10 cel puțin 10 cel puțin 1 și mai mic decât 3 Mediu

mai mic de 10 cel puțin 10 cel puțin 3 și mai mic decât 5 Bun
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Nr. de șomeri Nr. de contracte Raport nr. contracte/nr. șomeri Nivel de oportunitate de angajare

mai mic de 10 cel puțin 10 cel puțin 5 Foarte bun 

între 10 și 29 inclusiv indiferent mai mic decât 0,7 Slab

între 10 și 29 inclusiv indiferent cel puțin 0,7 și mai mic decât 3 Mediu

între 10 și 29 inclusiv indiferent cel puțin 3 Foarte bun 

cel puțin 30 indiferent mai mic decât 0,7 Slab

cel puțin 30 indiferent cel puțin 0,7 și mai mic decât 1,5 Mediu

cel puțin 30 indiferent cel puțin 1,5 și mai mic decât 3 Bun

cel puțin 30 indiferent cel puțin 3 Foarte bun

c) în funcție de nivelul de oportunitate de angajare, ocupațiile se clasifică în două categorii: 

— „relevantă”, în situația nivelurilor de oportunitate de angajare: „foarte bun”, „bun” și „mediu”; 

— „nerelevantă”, în situația nivelurilor de oportunitate de angajare: „slab”. 

6. În vederea aplicării modelului matematic de definire a profilului fiecărei persoane și includerii acesteia în unul dintre

nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege, se acordă, pentru fiecare dintre criteriile avute în vedere pentru realizarea profilării,

un punctaj, astfel:

Criteriu Evaluare criteriu Punctaj

Caracterul relevant al ocupațiilor

practicate sau în care are pregătire

profesională

Ocupație relevantă 100

Ocupație nerelevantă 0

Nivelul de studii

Studii: școală generală incompletă 0

Studii: școală generală completă 10

Studii: școală profesională/liceală/postliceală absolvită 20

Studii: universitare absolvite 30

Existența unei calificări

Existența unei calificări 10

Lipsa unei calificări 0

Apartenența la grupuri vulnerabile sau

grupuri cu nevoi speciale

Grup nevulnerabil 30

Apartenență la un grup vulnerabil 20

Apartenență la cel puțin două grupuri vulnerabile 10

Persoană cu dizabilități 0

Accesul la pol de dezvoltare economică

Acces facil la pol de dezvoltare 50

Lipsă acces facil la pol de dezvoltare 0

Experiența profesională în ultimii 5 ani

Experiență profesională: mai mică de 1 an în ultimii 5 ani 0

Experiență profesională: de minimum 1 an și maximum 2 ani în

ultimii 5 ani

10

Experiență profesională: cel puțin 2 ani și maximum 4 ani în

ultimii 5 ani

20

Experiență profesională: mai mult de 4 ani în ultimii 5 ani 30

Vârstă

Vârstă: mai mică de 45 de ani 10

Vârstă: cel puțin 45 de ani 0

Calitate șomer sezonier

Șomer sezonier 100

Șomer nesezonier 0
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la procedură)

P R O F I L A R E A  C A L I T A T I V Ă

1. Profilarea calitativă analizează situația persoanei în căutarea unui loc de muncă pe baza unui chestionar de evaluare

a situației personale care evidențiază următoarele informații:

a) personale, cum ar fi: probleme legate de locuință, în curs de schimbare a domiciliului, activități casnice urgente etc.;

b) familiale, cum ar fi: situații care le împiedică sau îngreunează procesul de ocupare, rudă bolnavă care necesită îngrijire,

copii care nu au putut fi înscriși la creșă sau grădiniță etc.;

c) medicale, cum ar fi: bolnavi cronici, operații programate, perioade de recuperare, restricții medicale cu privire la

activitățile pe care le poate desfășura etc.;

d) disponibilitatea de a se încadra în muncă într-un orizont de timp cât mai redus;

e) disponibilitatea de a participa la programe de formare profesională;

f) disponibilitatea de a se încadra în muncă în altă ocupație decât cea în care are experiență sau pregătire;

g) motivația de a se încadra în muncă.

2. În vederea aplicării modelului matematic de definire a profilului fiecărei persoane și includerii acesteia în unul dintre

nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege, se acordă pentru fiecare din criteriile care se au în vedere pentru realizarea profilării

un punctaj suplimentar celui obținut pe baza criteriilor administrative, astfel:

Secțiunea Întrebare Răspuns Mod de evaluare

0 1 2 3

1. Aspecte

personale

Aveți o problemă personală care ar fi de

natură să vă îngreuneze/încetinească

încadrarea în muncă în următoarele 6 luni

(legată exclusiv de persoana

dumneavoastră fără legătură cu familia

sau fără legătură cu aspecte medicale)?

Da 0

Nu 90

Dacă la întrebarea anterioară s-a răspuns

DA, se va nota nivelul de gravitate a

problemei pe o scală de la 1 la 10.

1—3 80

4—7 40

8—10 0

2. Aspecte familiale

Aveți o problemă familială care ar fi de

natura să vă îngreuneze/încetinească

încadrarea în muncă în următoarele

6 luni?

Da 0

Nu 90

Dacă la întrebarea anterioară s-a răspuns

DA, se va nota nivelul de gravitate a

problemei pe o scală de la 1 la 10.

1—3 80

4—7 40

8—10 0 

3. Aspecte medicale

Aveți o afecțiune medicală care vă

împiedică momentan să vă încadrați în

muncă sau vă limitează capacitatea de

muncă?

Da 0

Nu 90

Dacă la întrebarea anterioară s-a răspuns

DA, se va nota nivelul de gravitate a

problemei pe o scală de la 1 la 10.

1—3 80

4—7 40

8—10 0

4. Motivație

Autoevaluați-vă motivația de a vă încadra

în muncă în următoarele 6 luni cu o notă

de la 1 la 10.

8—10 60

4—7 20

1—3 0

5. Disponibilitate în

vederea angajării

În următoarele 6 luni sunteți disponibil să

vă încadrați în muncă, conform pregătirii

și/sau experienței profesionale?

În mai puțin de o lună 100

1—3 luni 70

3—6 luni 50

> 6 luni 0

6. Disponibilitatea

în vederea formării

În următoarele 6 luni sunteți disponibil să

vă înscrieți la un program de formare

profesională?

În mai puțin de o lună 60

1—3 luni 50

3—6 luni 40

Mai mult de 6 luni, dar este disponibil pentru

formare.

30

Nu este disponibil pentru formare. 0
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3. După completarea chestionarului, angajatul agenției

teritoriale pentru ocuparea forței de muncă va analiza

veridicitatea motivelor furnizate la primele 5 secțiuni și

coerența răspunsurilor la primele 8 secțiuni, modificând

punctajele obținute pe baza evaluării prezentate la punctul 2,

prin încadrarea răspunsului la alt nivel, conform opțiunilor din

coloana 2 și punctajelor din coloana 3 din tabelul de la

punctul 2. 

4. Deoarece secțiunea 9 este specifică fiecărei ocupații, în

care persoana are experiență profesională și/sau pregătire

profesională, se va obține câte un punctaj suplimentar final

pentru fiecare ocupație în parte.

5. Punctajele suplimentare finale pentru fiecare ocupație,

obținute după parcurgerea pasului de la punctul 4, se

cumulează cu punctajul inițial aferent ocupației respective

obținut în urma profilării administrative și se obține punctajul total

aferent fiecărei ocupații.

0 1 2 3

7. Disponibilitatea

în vederea angajării

în altă ocupație

decât cea în care

are experiență sau

pregătire

profesională

Aveți disponibilitatea de a accepta un loc

de muncă în alte ocupații decât cele în

care aveți experiență sau pregătire

profesională?

Da 30

Nu 0

8. Disponibilitatea

de a ocupa un loc

de munca în altă

localitate decât cea

de

domiciliu/reședință

Aveți disponibilitatea de a accepta un loc

de muncă situat la distanță față de

localitatea de domiciliu/reședință?

Nu 0

Între 1—15 kilometri 30

Între 16—30 kilometri 40

Între 31—50 kilometri 50

Peste 50 de kilometri 60

Disponibil chiar și pentru schimbare de

domiciliu/reședință indiferent de distanță

60

9. Experiență

recentă în fiecare

ocupație în care are

experiență și/sau

pregătire

profesională

Experiență profesională în ultimii 3 ani în

ocupația: ...................................................

(Se completează pentru fiecare

ocupație, în care persoana are

experiență profesională și/sau

pregătire profesională.)

Sub 1 an 0

Între 1 an și 2 ani 10

Mai mult de 2 ani 20

În funcție de mărimea punctajului total pentru ocupația în cauză, se determină pe baza tabelului de mai jos nivelul de

ocupabilitate/profilul persoanei în cauză.

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la procedură)

C H E S T I O N A R U L  

de evaluare a situației personale

1. Aveți o problemă personală care ar fi de natură să vă îngreuneze/încetinească încadrarea în muncă în următoarele 6 luni

(legată exclusiv de persoana dumneavoastră, fără legătură cu familia sau fără legătură cu aspecte medicale)? (DA/NU)

Dacă la întrebarea 1 ați răspuns DA, vă rog să precizați natura problemei personale.

............................................................................................................................................................................................

Dacă la întrebarea 1 ați răspuns DA, vă rog să precizați nivelul de gravitate a problemei personale pe o scală de la 1 la

10 (unde 1 înseamnă deloc grav, 10 înseamnă foarte grav).

2. Aveți o problemă familială care ar fi de natură să vă îngreuneze/încetinească încadrarea în muncă în următoarele 6 luni?

(DA/NU)

Dacă la întrebarea 2 ați răspuns DA, vă rog să precizați natura problemei familiale: ........................................................

Dacă la întrebarea 2 ați răspuns DA, vă rog precizați nivelul de gravitate a problemei familiale pe o scală de la 1 la 10 (unde

1 înseamnă deloc grav, 10 înseamnă foarte grav).

3. Aveți o afecțiune medicală care vă împiedică momentan să vă încadrați în muncă sau vă limitează capacitatea de

muncă? (DA/NU)

Dacă la întrebarea 3 ați răspuns DA, vă rog să precizați natura problemei medicale: .......................................................

Nivel de ocupabilitate/Profil Punctaj minim Punctaj maxim

„Ușor ocupabil” 751 960

„Mediu ocupabil” 581 750

„Greu ocupabil” 431 580

„Foarte greu ocupabil” 0 430
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Dacă la întrebarea 3 ați răspuns DA, vă rog să precizați nivelul de gravitate a problemei medicale pe o scală de la 1 la 10

(unde 1 înseamnă deloc grav, 10 înseamnă foarte grav).

4. Autoevaluați-vă motivația de a vă încadra în muncă în următoarele 6 luni cu o notă de la 1 la 10.

Dacă la întrebarea 4 ați selectat o notă mai mică decât 8, precizați motivul pentru care ați selectat această

opțiune: ....................................

5. În următoarele 6 luni sunteți disponibil să vă încadrați în muncă, conform pregătirii și/sau experienței profesionale?

a) în mai puțin de o lună;

b) între 1—3 luni;

c) între 3—6 luni;

d) peste 6 luni.

Dacă la întrebarea 5 ați selectat una din opțiunile c), respectiv d), precizați motivul pentru care ați selectat această

opțiune: ....................................

6. În următoarele 6 luni sunteți disponibil să vă înscrieți la un program de formare profesională?

a) în mai puțin de o lună;

b) între 1—3 luni;

c) între 3—6 luni;

d) peste 6 luni și sunt disponibil de a participa la un program de formare profesională;

e) nu sunt disponibil de a participa la un program de formare profesională.

7. Aveți disponibilitatea de a accepta un loc de muncă în alte ocupații decât cele în care aveți experiență sau pregătire

profesională? (DA/NU)

8. Aveți disponibilitatea de a accepta un loc de muncă situat la distanță față de localitatea de domiciliu/reședință?

a) nu;

b) maximum 15 kilometri;

c) între 16—30 kilometri;

d) între 31—50 kilometri;

e) peste 50 de kilometri;

f) disponibil chiar și pentru schimbare domiciliu/reședință indiferent de distanță.

9. Ce experiență profesională dețineți în ocupația .............................................................................. în ultimii 3 ani (se repetă

pentru fiecare ocupație în care are experiență profesională)?

a) mai puțin de un an;

b) între 1—2 ani;

c) peste 2 ani.

MINISTERUL JUSTIȚIEI

O R D I N

pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului

beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile 

care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național 

pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare

În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (8

1

) lit. a) și b) și alin. (8

2

) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea

spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și

completările ulterioare, precum și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Procedura privind înregistrarea online

în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai

asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către

autoritățile care au competență de supraveghere și control,

organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și

Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare,

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 2. — Ministerul Justiției, prin direcțiile de specialitate, va

lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a

prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul justiției,

George Cătălin Șerban,

secretar de stat

București, 27 decembrie 2022.

Nr. 5.745/C.


