
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE A 

 AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI 

DE MUNCA GALATI  

PENTRU ANUL 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

CAPITOLUL I.  OBIECTIVELE SI DIRECTIILE DE ACTIUNE ALE AGENTIEI  

JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA GALATI IN ANUL 2015  

 
In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in Contractul de performanta manageriala 
pentru anul 2015, AJOFM Galati a avut de indeplinit urmatoarele obiective: 
Obiective generale: 

� Cresterea gradului de ocupare si a competentelor profesionale ale persoanelor aflate in 
cautarea unui loc de munca pe piata interna a muncii, prin implementarea masurilor 
prevazute in documentele strategice nationale (Strategia Nationala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca 2014-2020, Planul National pentru implementarea Garantiei pentru 
Tineret 2014-2015); 

� Furnizarea serviciilor EURES prevazute in legislatia comunitaracu privire la 
compensarea ofertelor si a cererilor de locuri de munca in cadrul Uniunii Europene; 

� Intarirea capacitatii administrative a SPO in vederea furnizarii de servicii si masuri active 
de ocupare personalizate, moderne si de calitate; 

� Cresterea gradului de vizibilitate al AJOFM  Galati privind serviciile si masurile 
acordate, precum si rezultatele obtinute ca urmare a implementarii acestora; 

� Intarirea colaborarii interinstitutionale la nivel  local, national si international; 
 

Obiective specifice: 
� Cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautare de loc de munca in 

concordanta cu locurile de munca vacante comunicate de angajatori; 
� Sporirea sanselor de ocupare pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile cum 

sunt: tinerii, somerii de lunga durata, persoanele de etnie roma, persoane cu dizabilitati, 
persoane eliberate din detentie, tineri cu risc de marginalizare sociala; 

� Implementarea masurilor de prevenire a somajului si de stimulare a ocuparii  fortei de 
munca pentru someri, precum si de combatere a marginalizarii sociale; 

� Prevenirea somajului de lunga durata prin oferirea unei altenative ocupationale pentru 
tineri intr-o perioada de maxim 4 luni de la data inregistrarii si 6 luni in cazul adultilor; 

� Oferirea de oportunitati  de ocupare si de dezvoltare profesionala tinerilor someri pana in 
25 ani, in primele 4 luni de la inregistrare, prin integrarea in programe de formare 
profesionala, includerea in programe de ucenicie la locul de munca sau de efectuare a 
stagiului pentru absolventii de invatamant superior, oferirea de locuri de munca si 
plasarea pe locuri de munca vacante; 

� Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala, prin 
includerea in masuri active si asigurarea altor forme de suport specifice; 

� Stimularea participarii la formare profesionala a persoanelor aflate in cautare de loc de 
munca; 

� Acordarea de facilitati angajatorilor pentru a incadra persoane din randul somerilor; 
� Anticiparea pe termen scurt si mediu  a tendintelor de schimbare si a evolutiilor pietei 

muncii in baza analizelor periodice, prin corelarea informatiilor de pe piata muncii  cu 
cele detinute in evidentele proprii; 

� Absorbtia fondurilor europene structurale si de investitii in conformitate cu Programul 
Operational Capital Uman 2014-2020, in vederea finantarii din surse alternative 
Bugetului asigurarilor pentru somaj a masurilor active de ocupare. 
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EVOLUTIA  SOMAJULUI INREGISTRAT IN ANUL 2015 

          

 

Conform Balantei Fortei de Munca la 01.01.2015, la nivelul judetului Galati, principalii 
indicatori ai pietei muncii au urmatoarele valori: 

� Resurse de munca: 335500, din care femei 157000 ; 

� Populatia activa civila: 202700 , (din care femei 92400) , formata din  

o populatia ocupata civila  183400  (din care femei 84800) 

o someri inregistrati  19300  (din care femei 7600) 

� Populatia in pregatire profesionala si alte categorii de persoane in varsta de munca: 

132800 (din care femei 64600); 

Sursa: INS, Balanta Fortei de Munca judetul Galati, la 01.01.2015 

 
Anul 2015 este marcat de o variatie moderata a ratei somajului inregistrat, 

amplitudinea  intre 8.76% nivel minim inregistrat in  luna septembrie 2015 si 9.69% nivel 

maxim inregistrat in luna august 2015, fiind de 0.93 pp. Amplitudinea dintre nivelul minim si 

cel maxim al ratei somajului inregistrat, de 0,93 puncte procentuale, indica o evolutie oarecum 

normala pentru respectivele perioade din an. Aceasta evolutie a fost determinata, cu precadere, 

de inregistrarea absolventilor promotia 2015, (3214 absolventi), in lunile iunie-august 2015, dar 

si de mentinerea numarului de beneficiari de venit minim garantat la acelasi nivel in anul 2015 

(peste 14000 persoane).  

 

 

Comparativ cu anul 2014, numarul mediu al somerilor inregistrati este mai mare cu 136, 

astfel incat acesta a evoluat de la 18470 stoc mediu al anului 2014 la 18606 stoc mediu someri in 

anul 2015. In aceste conditii si rata medie a somajului inregistrat a avut o evolutie ascendenta in 
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anul 2015, de la 9% in anul 2014 la 9,18% in anul 2015. Pe categorii de someri situatia 

comparativa 2014 - 2015 se prezinta astfel: 

  

Anul 2015 

 

Anul2014 

Diferente  

Anul 2015 – 

Anul 2014 

Stoc mediu anual SOMERI INDEMNIZATI 2760 3363 -603 

Stoc mediu anual SOMERI NEINDEMNIZATI 15846 15107 739 

Stoc mediu anual  TOTAL SOMERI  18606 18470 136 

  

Se observa scaderea numarului mediu de someri indemnizati in anul 2015, cu 603, pe 

fondul reducerii numarului de disponibilizari comunicate si efectiv realizate de agentii 

economici. Numarul mediu al somerilor neindemnizati a crescut comparativ cu anul 2014, dat 

fiind faptul ca a crescut numarul adeverintelor solicitate de beneficiarii de venit minim garantat, 

majoritatea someri de lunga durata. Situatia lunara privind dinamica numarului somerilor 

indemnizati si neindemnizati inregistrati in anii 2014,2015 se prezinta astfel: 

 

Luna  

Indemnizati anul 
2015 

Indemnizati anul 
2014 

Neindemnizati  
anul 2015 Neindemnizati 

anul 2014 
ian. 3674 4700 15495 14191 

feb. 3426 4264 15894 14862 

mart. 2906 3651 15949 14814 

apr. 2907 2797 15429 14702 

mai 2317 2479 15513 14734 

iun. 2066 2381 16984 15796 

iul. 2230 2447 17204 16267 

aug. 3696 3764 15944 15490 

sept. 2621 3771 15132 14129 

oct. 2408 3111 15565 15318 

nov. 2347 3169 15794 15551 

dec. 2525 3829 15246 15424 
Medie 

anuala 
2760 3363 

15846 15107 
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Pornindu-se de la un numar de 19253 someri inregistrati la nivel judetean la sfarsitul 

anului 2014, pe parcursul anului 2015 s-au inregistrat urmatoarele fluxuri de intrari si iesiri: 

intrari 22954 persoane si iesiri 24436 persoane. Din numarul total de intrari de 22954 persoane, 

18267 sunt intrari noi  in somaj.  

Situatia centralizatoare pe luni privind evolutia numarului de someri si a ratei somajului 

inregistrat este urmatoarea: 

 
Luna/an 2015 

Total 
someri, 
din care 

 
Indemnizati 

 
Neindemnizati 

 
Rata 
somajului* 
(%) 

 
Total femei 

 
Rata somaj 
feminin 

Ianuarie  19169 3674 15495 9.46 7405 8.01 
Februarie  19320 3426 15894 9.53 7491 8.11 
Martie  18855 2906 15949 9.30 7357 7.96 
Aprilie  18336 2907 15429 9.05 7252 7.85 
Mai  
Iunie 
Iulie 
August 
Septembrie 
Octombrie 
Noiembrie 
Decembrie 

17830 

19050 

19434 

19640 

17753 

17973 

18141 

17771 

2317 

2066 

2230 

3696 

2621 

2408 

2347 

2525 

15513 

16984 

17204 

15944 

15132 

15565 

15794 

15246 

8.80 

9.40 

9.59 

9.69 

8.76 

8,87 

8,95 

8.77 

7034 

7889 

8191 

8263 

7328 

7357 

7423 

7195 

7.61 
8.54 
8.86 
8.94 
7.93 
7,96 
8,03 
7.79 

 

La sfarsitul lunii decembrie 2015, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 

Galati avea in evidenta un numar total de  17771 someri, din care: 

- 2525  someri indemnizati 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

ian. feb. mart. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec.

Indemnizati2015

Indemnizati 2014

Neindemnizati2015

Neindemnizati 2014



 

6 
 

- 15246 someri neindemnizati 

Numarul somerilor de lunga durata la sfarsitul lunii decembrie 2015 era de 11594, reprezentand 

76,04%  din numarul total al somerilor neindemnizati in evidenta si 65,24%  din numarul total al 

somerilor aflati in evidenta agentiei la sfarsitul anului 2015. 

Pentru a avea o imagine mai detaliata asupra somajului inregistrat in judetul Galati, in 

tabelul urmator, este prezentata situatia principalilor indicatori statistici in luna decembrie 2015, 

comparativ cu aceeasi perioada din anul 2014: 

 
 

Indicator 

 
Anul  
2015 

 
Anul  
2014 

 
Diferenta 

2015 - 2014 
 
Rata somajului inregistrat la data de 31 decembrie (%) 

 
8.77 

 
9.39 

 
-0.62 

 
Rata somajului feminin inregistrat la data de 31 decembrie (%) 

 
7.79 

 
8.02 

 
-0.23 

 
Rata somajului masculin inregistrat la data de 31 decembrie (%) 

 
9.59 

 
10.55 

 
-0.96 

Numar someri, din care: 
 

- someri indemnizati 

- someri neindemnizati 

17771 
 

2525 
15246 

19253 
 

3829 
15424 

-1482 
 

-1304 
-178 

 
Nivel de studii someri, total din care: 
 

- someri cu studii primare, gimnaziale, profesionale 

- someri cu studii liceale si postliceale 

- someri cu studii superioare 

 
17771 

 
15527 

1782 
462 

 
19253 

 
16314 

2224 
715 

 
-1482 

 
-787 
-442 
-253 

 
Total incadrari prin derularea Programului pentru Ocuparea 
Fortei de Munca, cumulat la data de 31 decembrie   

 
12579 

 
15172 

 
-2593 

 
 

Din punct de vedere al distributiei somerilor pe niveluri de instruire pe tot parcursul 

anului  2015, ca si in anii anteriori, se poate observa ca ponderea somerilor cu studii inferioare 

(primare, gimnaziale, profesionale si de ucenici) este net superioara ponderii somerilor cu studii 

medii si superioare. Astfel, din numarul total al somerilor inregistrati la data de 31 decembrie 

2015  

- 87,37 %  (15527 persoane) sunt someri cu nivel de instruire primar, gimnazial si 

profesional 

- 10,03%  (1782 persoane) sunt someri cu nivel de instruire liceal si postliceal  
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-  2,6%  (462 persoane) sunt someri avand nivel de instruire universitar 

Astfel, necompetitivitatea fortei de munca, respectiv ponderea mare a somerilor care nu detin o 

profesie, reprezinta o problema majora pe piata muncii, deoarece agentii economici solicita 

preponderent persoane cu nivel de calificare inalt si experienta profesionala.  

Din punct de vedere al structurii pe grupe de varsta a somerilor inregistrati, observam ca 

la sfarsitul lunii decembrie 2015, grupele de varsta in care se regasesc cei mai multi someri 

raman grupele 40-49 ani si 30-39 ani.  Ambele grupe de varsta au inregistrat numarul maxim de 

someri si in anii anteriori: 

 

 

 
Analiza somajului inregistrat, pe medii de provenienta, evidentiaza urmatoarele: 

 
An 2015 

TOTAL, 
din care: 

 
Urban 

 
Rural 

 

 

Numar mediu someri in 
evidenta in anul 2015  
  

 
 

18606 

 
 

3587  
 

( 19,28% in numarul 
mediu de someri) 

 
 

15019 
 
( 80,72% in numarul 

mediu de someri) 
 

Ca si in lunile anterioare, se constata ca ponderea somerilor din mediul urban este 

inferioara celei din mediul rural, dat fiind faptul ca majoritatea somerilor aflati in evidenta 

agentiei sunt someri neindemnizati preponderent beneficiari ai prevederilor Legii 416/2001 

privind acordarea venitului minim garantat, din mediul rural, someri de lunga durata, cu sanse 

reduse de incadrare.  

2385 926

3562

5499

2334

3065

Grupe de varsta afectate de somaj - decembrie 2015 

<25 ani

25-29 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-55 ani

>55 ani
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Structura somajului inregistrat pe medii de rezidenta si a incadrarilor realizate prin 

derularea Programului de Ocupare, evidentiaza faptul ca numarul incadrarilor din mediul rural 

este invers proportional cu numarul somerilor inregistrati in mediul rural. Se poate concluziona 

ca  infrastructura slab dezvoltata in mediul rural genereaza dezechilibre pe piata fortei de munca, 

evidentiate in special prin numarul mult redus de locuri de munca vacante, invers proportional cu 

numarul somerilor inregistrati in mediul rural. 

  Important de mentionat este si interesul scazut manifestat de persoanele din mediul 

rural, in special persoanele beneficiare de venit minin garantat, in a accesa un loc de munca si a 

participa la masurile active oferite de agentie: 

 
Indicatori 

 
An 2015 

Pondere someri inregistrati din mediul urban in 
stoc mediu someri (18606) 

 

19,28 

Pondere incadrari realizate prin derularea 
Programului de Ocupare, din mediul urban 

 

66,17 

Pondere someri inregistrati din mediul rural in 
stoc mediu someri (18606)  

 

80,72 

Pondere incadrari realizate prin derularea 
Programului de Ocupare , din mediul  rural 

 

33,83 

 
Numarul incadrarilor in munca prin derularea Programului pentru Ocuparea Fortei de 

Munca este inferior celui de intrari noi in somaj, ceea ce justifica in mare masura nivelul ridicat 

al somajului in judetul Galati, comparativ cu restul judetelor din Regiunea Sud-Est : 

Luna 

Incadrari realizate prin 
derularea Programului de 

Ocupare 
Intrari noi in evidenta 

agentiei 
ianuarie 2015 1041 1636 
februarie 2015 1043 1359 
martie 2015 1487 1457 
aprilie 2015 1137 1810 
mai 2015 1535 1303 
iunie 2015 1320 2710 
iulie 2015 1101 2358 
august.2015 968 1357 
septembrie 2015 837 1227 
octombrie 2015 1039 1320 
noiembrie 2015 641 993 
decembrie 2015 430 737 

TOTAL 12579 18267 

 
 



 

9 
 

Meseriile cel mai mult solicitate pe piata muncii din judetul Galati, in perioada ianuarie – 

decembrie 2015 sunt: 

� vanzator ( 607 locuri ) 
� sofer autocamion ( 560 locuri) 
� agent securitate (553 locuri) 
� muncitor necalificat la demolare cladiri zidarie (484 locuri) 
� lucrator comercial (394 locuri) 
� manipulant marfuri (389 locuri) 
� lacatus mecanic ( 376 locuri ) 
� sudor (303 locuri) 
� sofer de autoturisme si camionete (302 locuri) 
� operator introducere, validare si prelucrare date ( 264 locuri) 
� muncitor necalificat la intretinere drumuri ( 234 locuri) 
� muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii ( 223 locuri) 

 

Evolutia cererii de forta de munca  (exprimata prin numarul de locuri de munca vacante 

comunicate de angajatori intrate in evidenta agentiei), este urmatoarea: 

 

An  

 
Ian. 

 
Feb. 

 
Mart
.  

 
Apr.  

 
Mai  

 
Iun.  

 
Iul.  

 
Aug.  

 
Sept.  

 
Oct.  

 
Nov.  

 
Dec.  

 

Total 

 

2014 

 
1089 

 
1341 

 
1975 

 
1685 

 
1367 

 
1231 

 
1386 

 
1317 

 
1503 

 
1244 

 
853 

 
800 

 

15791 

 

2015 

 
1273 

 
1182 

 
1435 

 
1352 

 
1425 

 

 
1481 

 
1214 

 
918 

 
995 

 
954 

 
735 

 
432 

 

13396 

 

Domeniile in care s-au efectuat cele mai multe incadrari in munca in anul 2015 sunt: 

comert, activitati de protectie si garda, fabricarea de nave si structuri plutitoare, constructii, 

lucrari speciale de constructii, lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, producerea si 

furnizarea de  energie electrica si termica, transporturi terestre, industria alimentara, fabricare 

articole de imbracaminte. 
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         CAPITOLUL III. 

 
 
III.1. REALIZAREA PROGRAMULUI PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA  

 SI A PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALA IN ANUL 2015 

 

   In  perioada ianuarie – decembrie 2015, au fost incadrate in munca, prin 

derularea Programului  de Ocupare a Fortei de Munca un numar de 12579 persoane, din 

care 8323 persoane din mediul rural, (reprezentand 66,16% in total incadrari), 4292 femei 

(reprezentand 34,12% in total incadrari). Masurile active care au condus la un numar 

semnificativ de persoane incadrate comparativ cu nivelul anual planificat sunt urmatoarele: 

acordarea de alocatii somerilor care se incadreaza in munca inaintea expirarii perioadei legale de 

acordare a indemnizatiei de somaj, incadrarea in urma organizarii de cursuri de formare 

profesionala finantate din fonduri europene, incadrarea in urma organizarii de cursuri de formare 

profesionala finantate BAS (Bugetul Asigurarilor pentru Somaj). 

 
Nr.Crt. 

 
TIP MASURA ACTIVA 

CUPRINSA IN PROGRAMUL 
DE OCUPARE 

 
PLAN 
ANUL 
2015 

 
REALIZARI 
ANUL 2015 

 
REALIZARI 
ANUL 2014 

 
DIFERENTE (+/-) 

ANUL 2015 
FATA DE ANUL 

2014 
 

1. 
Numar persoane ocupate ca 
urmare a acordarii serviciilor 

de mediere a locurilor de 

munca vacante 

 
 

13150 

 
 

12530 

 
 

15083 

 
 

-2553 

 
2. 

Numar persoane ocupate ca 
urmare a acordarii serviciilor de 
informare si consiliere 

profesionala 

 
350 

 
189 

 
269 

 
-80 

 
3. 

Incadrarea prin organizarea 
cursurilor de formare 

profesionala (finantate din 

BAS) 

 
300 

 
396 

 
584 

 
-188 

 
4. 

Ocuparea fortei de munca prin 
acordarea de alocatii pentru 

somerii care se incadreaza 

inainte de expirarea somajului 
(disponibilizati, absolventi) 

 
 

330 

 
 

870 

 
 

439 

 
 

431 

 
5. 

 
Incadrarea somerilor peste 45 

ani si intretinatori unici de 
familie, prin subventionarea 
locului de munca 

 
 

370 

 
 

377 

 
 

480 

 
 

-103 

 
6. 

 
Incadrarea somerilor care mai 

au cinci ani pana la pensie, 

 
 

20 

 
 

22 

 
 

31 

 
 

-9 



 

11 
 

prin subventionarea locului de 
munca 

 
7. 

 
Incadrarea prin stimularea 

mobilitatii fortei de munca 

 
30 

 
18 

 
28 

 
-10 

 
8. 

Absolventi care beneficiaza de 
prime de incadrare 

 
70 

 
73 

 
89 

 
-16 

 
9. 

 
Incadrarea absolventilor din 

institutii de invatamant, prin 
subventionarea locului de 
munca 

 
 

140 

 
 

61 

 
 

119 

 
 

-58 

 
10. 

 
Incadrarea persoanelor cu 
handicap 

 
10 

 
3 

 
8 

 
-5 

11. Numar persoane incadrate prin 
acordarea de servicii de 

consultanta si asistenta pentru 
inceperea unei activitati 
independente sau pentru 
initierea unei afaceri pe cont 
propriu 

 
 
 

5 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

- 

12. Numar persoane incadrate prin 
incheierea de contracte de 

solidaritate 

 
10 

 
5 

 
3 

 
2 

 
13. 

 
Alte masuri active ( Proiecte 

Fonduri Europene) 

 
50 

 
371 

 
136 

 
235 

  

TOTAL PERSOANE 

INCADRATE 

 

13500 

 

12579 

 

15172 

 
-2593 

Nota: Mentionam ca urmare a adresei ANOFM nr.1507/10.06.2005 s-au produs modificari in ceea ce 

priveste modalitatea de monitorizare si evidentiere a persoanelor incadrate prin Programul de Ocupare 

a Fortei de Munca. Incepand cu luna iunie 2005, nu mai este valabila insumarea tuturor masurilor active 

componente la randul de total, o persoana putand beneficia de mai multe masuri active pe parcursul unui 

an. 

Activitatea de mediere a muncii a fost sustinuta in mod evident si prin organizarea 

burselor locurilor de munca. Prin intermediul burselor locurilor de munca organizate in anul 

2015, au fost ocupate 169 persoane, dupa cum urmeaza :  

 
BURSA 

Agenti 
economici 
contactati 

Agenti 
economici 
participanti 

Numar 
locuri de 

munca 
oferite 

Numar 
persoane 

participante 

Numar 
persoane 

incadrate 

Bursa Generala a 
locurilor de munca 

 
870 

 
105 

 
1432 

 
2700 

 
114 

Bursa locurilor de 
munca pentru  
Absolventi 

 
1025 

 
85 

 
919 

 
1080 

 
55 
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III.2. REALIZAREA PLANULUI DE FORMARE  PROFESIONALA  IN ANUL 

2015  

 
 

In ceea ce priveste formarea profesionala, Planul Judetean de Formare Profesionala 

aprobat pentru anul 2015 a fost elaborat in urma analizelor efectuate pe plan local si in 

concordanta cu Programul de Ocupare a Fortei de Munca, cu Planul Regional de Dezvoltare, cu 

Planul de Scolarizare a ISJ Galati si cu Strategia ANOFM in domeniul Formarii Profesionale. In 

defalcarea Planului Judetean de Formare Profesionala pentru anul 2015 pe categorii de 

beneficiari, s-a avut in vedere si structura somajului inregistrat la nivelul judetului Galati, pe 

grupe de varsta si studii, precum si particularitatile pietei muncii locale. Planul National de 

Formare Profesionala pe anul 2015, pentru AJOFM Galati prevedea cuprinderea unui numar 

de 1074 persoane, dintre care 1034 someri beneficiari de servicii gratuite de formare 

profesionala. Programele de formare profesionala oferite in acest an, sunt urmatoarele: 

1. Agent de nava 
2. Agent de securitate 
3. Agent de vanzari 
4. Agent curatenie 
5. Asistent maternal 
6. Babysitter 
7. Barman 
8. Brutar 
9. Bucatar 
10. Camerista 
11. Competente antreprenoriale 
12. Competente informatice 
13. Comunicare in limba engleza 
14. Comunicare in limba italiana 
15. Contabil 
16. Cosmetician 
17. Designer pagini WEB 
18. Dulgher, tamplar, parchetar 
19. Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europeana 
20. Expert achizitii publice 
21. Fierar betonist montator prefabricate 
22. Florar decorator 
23. Formator 
24. Frizer, coafor, maniurist, pedichiurist 
25. Ingrijitor batrani la domiciliu 
26. Inspector/referent resurse umane 
27. Lucrator comercial 
28. Lucrator finisor in constructii 
29. Lucrator in  alimentatie 
30. Lucrator in  tamplarie 
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31. Lucrator social 
32. Macelar 
33. Manager proiect 
34. Manichiurist - pedichiurist 
35. Maseur 
36. Mecanic auto 
37. Montator pereti si plafoane din ghips-carton 
38. Operator introducere, validare si prelucrare date 
39. Ospatar (chelner) 
40. Patiser 
41. Secretar steno-dactilograf operator birotica 
42. Specialist in managementul deseurilor 
43. Specialist in securitate si sanatate in munca 
44. Sudor electric 
45. Tehnician cadastru 
46. Tehnician maseur 
47. Tinichigiu vopsitor auto 
48. Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor 

In cadrul acestor 48 de programe de formare profesionala, au fost organizate 153 de cursuri, la 

care au fost cuprinse in total 2426 persoane, dintre acestea 2409 fiind someri (2088 someri 

cuprinsi incepand cu 1 ianuarie 2015 si 321 someri cuprinsi in cursuri in  derulare la inceputul 

anului 2015).  

La cele 132 de cursuri incepute dupa 01.01.2015, au fost cuprinsi 2088 de someri, dintre care 

1306 someri au beneficiat de formare profesionala finantata din fonduri europene (FSE). Pana la 

31.12.2015, au absolvit 1768, au abandonat 181 de someri (din motive imputabile 26 someri si 

din motive neimputabile 155 someri), ramanand cuprinsi in programe de formare profesionala un 

numar de 139 de someri. 

Formarea profesionala organizata la nivelul AJOFM Galati, este destinata cu predilectie 

somerilor (dar si altor categorii de persoane interesate) si este oferita acestor beneficiari, prin 

Centre Regionale de formare profesionala, prin Centrul propriu de formare profesionala al 

AJOFM Galati si prin alti furnizori autorizati. Situatia furnizarii serviciilor de formare 

profesionala catre cei 2087 de someri cuprinsi in cursuri dupa 01.01.2015, se prezinta astfel: 

 

- Prin alti furnizori – au fost organizate 99 de cursuri, la care au fost cuprinsi 1264 someri,  

dintre care, pentru 1164 de someri finantarea a fost din fonduri europene. 
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- Prin Centru propriu de formare profesionala – au fost organizate de la inceputul anului 12 

cursuri, la care au fost cuprinsi 294 de someri. Programele au fost finatate atat din fonduri 

europene (FSE), cat si din Bugetul Asigurarilor pt. Somaj (BAS). Dintre acestia, un 

numar de 142 de someri au beneficiat de programe cu finantare din FSE.  

- Prin Centre Regionale de formare profesionala – s-au inceput in acest an 21 de cursuri, de 

care au beneficiat 530 de someri, avand finantare din Bugetul Asigurarilor pt. Somaj 

(BAS). 

Repartizarea statistica pe grupuri tinta, a participantilor la programele de formare profesionala 
incepute in 2015, este urmatoarea:  

-1272 femei; 
-816 barbati; 
-586 tineri<25 ani; 
-3 persoane cu dizabilitati;  
-14 romi; 
-11 eliberati din detentie; 
-1120 proveniti din mediul rural; 
-968 proveniti din mediul urban; 

 
Structura pe varste a somerilor cuprinsi la cursuri in anul 2015 se prezinta astfel: 

-586 someri cu varsta <25 ani; 
-379 someri cu varsta cuprinsa intre 25-35 ani; 
-567 someri cu varsta cuprinsa intre 35-45 ani; 
-556 someri cu varsta >45 ani din care 101 someri cu varsta >55 ani; 

 
Structura pe nivel de studii: 

-982 nivel primar, gimnazial sau profesional; 
-816 nivel studii medii (liceal sau postliceal); 
-290 nivel universitar; 
 

Structura pe forme de pregatire a celor 132 de cursuri incepute in 2015 se prezinta astfel: 
-91 cursuri de calificare/recalificare;  
-22 cursuri pentru programe de initiere; 

 -15 cursuri pentru programe de perfectionare; 
-4 cursuri pentru programe de specializare; 

 
Situatia privind somerii de lunga durata: 

-129 someri de lunga durata <25 ani ( peste 6 luni); 
-214 someri de lunga durata >25 ani (peste 12 luni); 

 
Pana la data de 31.12.2015 s-au angajat un numar de 767 absolventi ai programelor de formare 

profesionala, din care 396 sunt absolventi angajati in urma cursurilor finantate din BAS si 371 

angajati in urma absolvirii cursurilor finantate din proiecte FSE.  
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Structura pe nivel de pregatire a absolventilor de cursuri angajati in 2015, este urmatoarea: 

� 162  angajati, cu  studii superioare; 
� 24 angajati cu studii postliceale; 
� 316  angajati, avand studii liceale; 
� 145 angajati, avand  invatamant profesional/arte si meserii; 
� 120  angajati, cu invatamant gimnazial. primar 

 
Structura pe varste a absolventilor de cursuri angajati in 2015 se prezinta astfel: 

- 222 absolventi angajati, cu varsta <25 ani; 
- 158 absolventi angajati, cu varsta cuprinsa intre 25-35 ani; 
- 175 absolventi angajati, cu varsta cuprinsa intre 35-45 ani; 
- 212 absolventi angajati, cu varsta >45 ani din care 29 someri cu varsta >50 ani; 

 
Referitor la repartizarea statistica pe grupuri tinta a absolventilor de programe de formare 

profesionala care s-au angajat in 2015, mentionam ca 2 angajati sunt rromi, dintre care unul este 

absolvent de curs finantat din FSE si celalalt, absolvent de curs finantat din BAS.  

Din cei 767 de someri ocupati, 534 sunt din mediul urban, 233 sunt proveniti din mediul rural, 

440 sunt femei, 327 barbati, 481 sunt someri indemnizati, 286 someri neindemnizati, 

observandu-se o lipsa acuta de locuri de munca in mediul rural. 

  

Referitor la realizarea Planului National de Formare Profesionala, aferent judetului Galati, situatia 

se prezinta astfel: 

Anul 2015 Planificat Realizat 
Grad de 

realizare 

Numar cursuri 71 132 186 % 

Contracte de ucenicie 15 15 100 % 

Numar someri cuprinsi la cursuri, din care: 1034 2088 202 % 

- cuprinsi la cursuri finantate din BAS 747 782 105 % 

- cuprinsi la cursuri finantate din alte fonduri 287 1306 455 % 

Alti beneficiari de cursuri gratuite  
(persoane aflate in detentie – art.66, al.4)  

10 17 170% 

Numar cursuri programate prin centrul propriu 11 12 109% 

Numar someri cuprinsi la cursuri prin centrul 
propriu 

187 294 157% 
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CAPITOLUL IV       

 

REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA PREVAZUTI  IN ANUL 2015 

 

 

Prin implementarea, in anul 2015, a masurilor active cuprinse in Programul pentru 

ocuparea fortei de munca si a altor actiuni menite sa contribuie la realizarea acestora, nivelul 

realizarii indicatorilor de performanta, stabiliti prin Contractul de performanta manageriala se 

prezinta astfel: 

 
 
 

Nr. 
crt 

 
 
 

Denumire indicator 

 
Valoare 
stabilita 

prin 
contract 

2015 (%) 

 
Valoare 

realizata la 
31.12.2015 

(%) 

Diferenta 
fata de 

valoarea 
stabilita 

prin 
contract 
(+/- pp 

%) 
1 Gradul de ocupare a locurilor de munca vacante 

comunicate de angajatori si inregistrate de 
ANOFM 

 
75 

 
93.89 

 
+18.89 

 
2 

Gradul de ocupare a tuturor persoanelor din 

evidenta ANOFM aflate in cautarea unui loc de 

munca 

 

35 

 

33.46 

 

-1.54 

3 Rata de participare a somerilor la cursuri de 
formare profesionala 

12 12.94 +0.94 

4 Ponderea participarii femeilor la cursuri de 
formare profesionala in total someri participanti la 
cursuri 

53   

5 Rata de participare a somerilor la masuri active 100 89.05 -10.95 

6 Rata de participare a somerilor la masuri active in 
primele luni de la inregistrare, respectiv: 

 
 

6a in primele 4 luni de la inregistrare in cazul 

tinerilor 
100 100 - 

6b in primele 6 luni de la inregistrare in cazul 

adultilor 
75 93.04 +18.04 

 

 

7 

Ponderea tinerilor cu vârsta mai mica de 25 de 

ani care, in primele 4 luni de la inregistrare, 

ocupa un loc de munca, participa la un curs de 

formare profesionala, incheie un contract de 

ucenicie la locul de munca sau incheie un 

contract de stagiu in total tineri cu vârsta mai 

mica de 25 de ani inregistrati 

 

 

75 

 

 

40.65 

 

 

-34.35 

 
8 

 
Ponderea persoanelor ocupate din totalul 
participantilor la masuri active: 
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8a la 3 luni de la participarea la o masura activa a 

pachetului personalizat 

20 33.82 +13.82 

8b la  6 luni de la participarea la o masura activa a 

pachetului personalizat 

25 41.04 +16.04 

9 Ponderea persoanelor din grupurile cu nevoi 
speciale care beneficiaza de servicii de informare 
si consiliere profesionala in numarul total de  
persoane din grupurile cu nevoi speciale din 
evidenta ANOFM 

 
65 

 
90.73 

 
+25.73 

10 Ponderea persoanelor ocupate din rândul  
absolventilor programelor de formare profesionala 
la: 

 

10a 6 luni de la data sustinerii examenelor de 

absolvire 

40 40.99 -0.99 

10b 12 luni de la data sustinerii examenului de 

absolvire 

30 56.01 26.01 

 

La nivelul anului 2015 au fost prevazuti in Contractul de Performanta Manageriala un numar de 

10 indicatori de performanta. Dintre acestia 7 indicatori au fost realizati integral, cu punctaj 

maxim, iar la 3 dintre acestia punctajele obtinute au fost sub nivelul planificat.  

Cauzele nerealizarii celor 3 indicatori de performanta la data de 31 decembrie 2015 sunt 

urmatoarele: 

a. Indicator 2 “Gradul de ocupare a tuturor personelor din evidenta AJOFM aflate 

in cautarea unui loc de munca” 

- Se calculeaza in functie de numarul de persoane incadrate in munca prin derularea 

Programului de Ocupare si numarul persoanelor aflate in evidenta ca persoane 

aflate in cautare de loc de munca 

- Nivelul planificat la data de 31 decembrie 2015  era de 35%; 

- Nivelul realizat la 31 decembrie 2015 a fost de 33,46%; 

 

Nerealizarea acestui indicator a fost generata de  urmatoarele  aspecte: 

�  nivelul scazut al investitiilor care sa determine aparitia de noi locuri de munca in 

judet, comparativ cu alte judete; 

� lipsa aproape in totalitate a locurilor de munca in mediul rural, concentrarea 

locurilor de munca vacante, mai ales in municipiul Galati resedinta de judet si 

posibilitati reduse de accesare a acestora de catre persoanele aflate in cautarea 

unui loc de munca din mediul rural (locuinta, transport); 

� lipsa implicarii comunitatilor locale in domeniul ocuparii fortei de munca; 
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b. Indicator 5 “ Rata de participare a somerilor la masuri active”: 

Se calculeaza in functie de numarul somerilor participanti la masuri active ( care a fost de 

33414) si numarul somerilor aflati in evidente (37520, format din 19253 stoc initial la 1 ianuarie 

2015 si 18267 intrari noi in somaj in anul 2015) ; 

- Nivelul planificat pentru data de 31 decembrie 2015  era de 100%; 

- Nivelul realizat la 31 decembrie 2015 a fost de 89,05%; 

Conform metodologiei de calcul, o persoana participanta la masuri active este luata in calcul o 

singura data chiar daca a participat la mai multe masuri active. Faptul ca persoanele cu studii 

primare, gimnaziale, profesionale sau fara studii, ocupa ponderea cea mai mare in numarul total 

de someri, de peste 80% pe tot parcursul anului 2015, face dificil de atins nivelul planificat de 

100% pentru acest indicator. Facem mentiunea ca unor astfel de categorii de persoane nu li se 

pot aplica decat masuri active personalizate, adaptate specificului socio-profesional. 

 

Indicator 7 “Ponderea tinerilor cu varsta < 25 ani care ocupa un loc de munca, 

participa la un curs de formare profesionala, incheie un contract de ucenicie la 

locul de munca, sau incheie un contract de stagiu, in total tineri cu varsta mai 

mica de 25 ani inregistrati” 

 

- Nivelul planificat pentru data de 31 decembrie 2015  era de 75%; 

- Nivelul realizat la 31 decembrie 2015 a fost de 40,65%; 

Indicatorul se calculeaza in functie de numarul tinerilor cu varsta  mai mica de 25 ani ocupati in 

anul 2015, care a fost de 2210 persoane, numarul tinerilor cuprinsi in  cursuri de formare 

profesionala in aceeasi perioada, care a fost de 284, numarul tinerilor cu care s-au incheiat 

contracte de ucenicie in primele 4 luni de la inregistrare, care a fost de 6, raportati la numarul 

total al tinerilor cu varsta mai mica de 25 ani inregistrati ( 6149 persoane).  

Un aspect important de mentionat este faptul ca in cursul anului 2015 s-au derulat actiuni de 

mediatizare intensa a tuturor serviciilor oferite de agentie si de identificare a locurilor de munca 

vacante existente la nivel local, prin organizarea de burse ale locurilor de munca, conferinte de 

presa, afisaj.  
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In urma derularii acestor actiuni s-a constatat o anumita reticenta  in ceea ce priveste incheierea 

de contracte de ucenicie conform prevederilor Legii 279/2005, republicata, privind ucenicia la 

locul de munca, modificata si completata de Legea 179/2013, sau a stagiilor pentru absolventii 

de invatamant superior conform prevederilor Legii 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 

absolventii de invatamant superior. Principalele argumente aduse de agentii economici au fost:  

� cuantumul neatractiv al subventiei acordate in cazul legii privind ucenicia la locul de 

munca raportat la obligatiile contractuale ce decurg din legislatia de specialitate; 

� procedura impusa de legea privind ucenicia la locul de munca este destul de greu de 

aplicat si respectat; 

In ceea ce priveste absolventii de invatamant superior si efectuarea stagiului, cei mai 

multi angajatori prefera sa incadreze in munca absolventi de invatamant superior si sa 

beneficieze  de subventionarea locului de  munca conform art. 80 din Legea 76/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare, considerat mai avantajos din punct de vedere 

financiar. 

Si lipsa de experienta a absolventilor a reprezentat un motiv pentru care angajatorii au 

optat pentru angajarea persoanelor cu experienta in detrimentul tinerilor. 

 
 
 
CAPITOLUL V 

 

       

 MUNCA IN STRAINATATE 

 

In cadrul AJOFM Galati functioneaza Compartimentul EURES (reteaua Serviciilor 

Publice de Ocupare Europene) - unde sunt transmise, spre mediere, oferte ale angajatorilor din 

tarile UE, destinate cetatenilor romani. Toate ofertele primite, cu toate detaliile oferite de 

angajatori, sunt vizibile pe site-ul institutiei www.eures.anofm.ro. 

Principala activitate desfasurata in cadrul compartimentului este cea de informare, consiliere, 

mediere pentru ocuparea fortei de munca in strainatate, in spatiul UE, de .monitorizare a 

locurilor de munca vacante primite prin reteaua EURES, de la angajatori din tot spatiul UE, 

destinate recrutarii internationale si acordare de asistenta persoanelor, cetateni romani, care 

doresc sa munceasca in strainatate. Astfel, in anul  2015, prin compartimentul EURES 

�  persoane au fost asistate si consiliate 336 persoane - au fost oferite servicii de 

consiliere si orientare in cariera: anamneza profesionala, sprijin pentru alcatuirea cv-ului 
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europass, scrisorilor de intentie, pregatire in vederea sustinerii interviului de angajare, 

dezvoltarea motivatiei pentru munca, sugestii pentru inlaturarea obstacolelor ce-ar putea 

interveni in mobilitatea fortei de munca, sprijin in efectuarea aplicatiilor pentru locurile 

de munca identificate; 

� au fost organizate si s-a desfasurat o serie de actiuni in colaborare cu Ambasada Olandei 

in Romania 

� Au fost organizate urmatoarele actiuni de informare la care au participat in total 421 de 

persoane dupa cum urmeaza:  

• 15.01.2015 “Primul pas catre mobilitatea fortei de munca in Olanda” 2 

actiuni la care au la care au participat 62 de persoane 

• 19.03.2015 “Oportunitati de ocupare in UE prin reteaua EURES” 2 actiuni la 

la care au participat in total 78 de persoane 

• 21.04.2015 si 24.04.2015 “Oportunitati de ocupare in UE prin reteaua 

EURES” 2 actiuni de informare la care au participat 81 persoane 

• 7.05.2015 „Ziua informarii EURES-Munca in Olanda” la care au participat 86 

de persoane  

• 14.05.2015 “EURES-Mobilitatea fortei de munca in UE”- seminar desfasurat 

la Universitatea Danubius din Galati la care au participat 33 persoane 

• 25.11.2015 Europe meet young students and graduates – Ziua informării 

EURES dedicată promovării serviciilor EURES şi a oportunităŃilor de muncă în 

UE/SEE în rândul studenŃilor şi tinerilor absolvenŃi din domeniul IT, electronicii, 

Electrotehnicii la care au participat 81 de persoane 

� In cadrul celor doua Burse de locuri de munca organizate in aprilie 2015 si respectiv 

septembrie 2015 a fost organizat cate un stand special de promovare a retelei EURES si 

a locurilor de munca disponibile la nivel european, oferindu-se informatii detaliate 

persoanelor participante interesate 

� Zilnic, in mass-media locala, se promoveaza locurile de munca europene destínate 

cetatenilor romani (www.eures.anofm.ro) 

� S-au transmis comunicate catre presa locala in vederea promovarii locurilor de munca 

disponibile in reteaua EURES sau ISRAEL  

� S-au derulat actiuni de promovare a ofertelor de locuri de munca din spatiul economic 

european cat si pentru sectorul constructiilor in ISRAEL 
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� Au fost desfasurate activitati de promovare a programului „Your first EURES Job” 

� Au fost confirmate 6 angajari: 1 Germania, 4 Danemarca, 1 Suedia 

� In lunile 11 si 12.2015 au fost intensificate activitatile de promovare pentru sectorul 

agricol din Spania, Portugalia si Danemarca in vederea participarii de candidati la 

selectiile din 2016 

 
 
 
CAPITOLUL VI 

  

COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALA 

 
 

Din anul 2007, Regulamentele comunitare 883/2004 si Regulamentul (CE) nr. 987/2009 

al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de 

punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de 

securitate sociala, au devenit direct aplicabile pentru Romania. 

 In anul 2015, AJOFM Galati a primit de la institutii competente din alte state membre UE 

sau de la persoane fizice interesate, un numar de 110 cereri care au fost solutionate prin 

eliberarea formularelor europene E 301/ U1/ U002 in vederea certificarii perioadelor de asigurare 

realizate in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania sau, dupa caz, formularelor E 302/ 

U006 prin care se certifica informatii referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul 

in Romania ai somerilor indemnizati in alte state membre. 

 In ceea ce priveste mentinerea dreptului la prestatii de somaj pe perioada in care someri 

ai altui stat membru isi cauta un loc de munca in Romania, in anul 2015 s-au inregistrat 13 cazuri 

de export al prestatiilor in conditiile prevazute de Regulamentul CE 1408/71 din urmatoarele tari 

membre UE: Franta (1), Spania (3), Norvegia (9). 
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CAPITOLUL VII 

 
 

PROIECTE ALE AJOFM   FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE 

 
 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati, ca institutie aflata in 

subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, are ca atributie expres 

prezentată in art.6 alin.1 lit.b din Legea de organizare si functionare nr.202/2006 a ANOFM, 

aceea de a asigura „implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane finantate 

din fonduri ale Uniunii Europene”. Această atributie este intărită de faptul că, in Programul 

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Serviciului Public de Ocupare 

din Romania ii este dedicată o axă specială care are ca obiective modernizarea si intărirea 

capacitătii sale institutionale. 
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Proiecte in implementare 2015 

AJOFM Galati - partener 

Nr. 

Crt 

 

Denumirea 

proiectului 

DMI 

 

Tip 

Strategic/ 

Grant 

 

Beneficiar proiect 

Perioada 

de 

implement

are 

 

Obiectiv 

 
Grup tinta 

Valoare 

proiect 

 lei 

Programe de 

formare  

1 Acces la 
formare pentru 
dezvoltare 

5.1 G SC 
EURODEZVOLTARE 
SA 

31.03.2014
-
31.09.2015
, Prelungit 
pana la 
data de 
15.12.2015 

Cresterea nivelului 
de competitivitate 
pentru 469 someri, 
someri tineri, someri 
de lunga durata 
persoane aflate in 
cautarea unui loc de 
munca din regiunea 
de dezvoltare Sud-
Est, prin 
implementarea unui 
complex flexibil si 
articulate de masuri 
active in vederea 
promovarii si 
facilitarii integrarii 
acestora pe piata 
muncii, in sprijinul 
dezvoltarii regionale, 
cresterii 
competitivitatii 
resurselor umane si 
promovarii coeziunii 
economice si sociale. 

Someri de 
lunga 
durata, 
someri 
tineri, 
someri 
peste 45 
ani, 
persoane 
in cautarea 
unui loc 
de munca 

2.169.137 Rezultate 
Galati: 244 de 
cursanti din 
care 236 
certificati la 
cele   9 serii 
de curs  
Mecanic auto 
(1 serie),  
Cofetar (1 
serie),  
Macelar (1 
serie),  
Camerista (2 
serii), 
2 Inspector 
resurse 
umane,  
Expert 
achizitii 
publice,   
Competente 
informatice; 
Au fost 
ocupate 59 
persoane   

2 PROcalificare 2.3 S SC DIALFA 16.04.2014 Informarea si Angajati 6.494.537 Rezultate: 
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SECURITY SRL -
15.10.2015 

oferirea de 
oportunitati 
profesionale pentru 
2013 angajati, in 
contextul adaptarii la 
noile cerinte ale 
pietei muncii. 
Efectul pe termen 
lung al proiectului il 
reprezinta 
imbunatatirea 
insertiei si ramanerii 
in munca a 
angajatilor lipsiti de 
calificari sau cu un 
nivel scazut de 
calificare. 

judetele  
Galati, Braila, 
Constanta, 
Tulcea, 
Prahova: 1854 
cursanti: 
Agent 
curatenie,  
Manichiura-
pedichiura,  
Agent 
securitate,  
Lucrator in 
comert,  
Sablator,  
Lacatus 
constructii 
metalice,  
Patiser,  
Frizer,  
Baby-sitter,  
Barman,  
Ospatar,  
Administrator 
pensiune, 
Operator 
calculator,  
Vospitor 
industrial,  
Camerista. 

3 INSCRIE-te 
pentru un 
viitor mai bun! 
POSDRU/184/
5.2/152234 

5.2 S SC DIALFA 
SECURITY SRL 

01.03.2015
-
31.12.2015 

Facilitarea si 
motivarea insertiei 
pe piata muncii in 
sectoare non-
agricole a grupului 
tinta in mediul rural 

someri,  
someri de 
lunga 
durata ,  
someri 
tineri,  

2.756.778  Rezultate 
Galati: 440 
persoane 
certificate 
participante la 
30 serii de 
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al judetului Galati, 
respectiv comunele 
Liesti si Branistea, 
foste zone 
industrializate si 
judetul Teleorman, 
regiune cu o rata a 
somajului ce 
depaseste 10 % 
media nationala , 
prin organizarea a 26 
programe integrate, 
cursurilor de 
calificare si 
perfectionare 

persoane 
in cautarea 
unui loc 
de munca,  
persoane 
inactive,  
pers 
ocupate in 
agricultura 
de 
subzistent
a 

cursuri, astfel 
: Agent de 
securitate- 16 
serii, Operator 
introducere 
validare date- 
2 serii, 
Lucrator in 
comert- 6 
serii, 
 Manichiurist 
pedichiurist- 5 
serii,  
Baby sitter- 1 
serie,  
 

4 PAS – Proiect 
Activ pentru 
Sustinerea 
zonei rurale 
POSDRU 
/184/5.2/S/154
452 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 S SC DIALFA 
SECURITY SRL 

01.03.2015
-
31.12.2015 

Motivarea, 
informarea si 
oferirea de 
competente si locuri 
de munca, pentru 
630 de persoane din 
mediu rural al 
judetelor Galati, 
Braila, Buzau si 
Dambovita, zone 
foste industrializate 
din regiunile Sud-Est 
si Sud Muntenia, cu 
o rata a somajului ce 
depaseste cu 20% 
media nationala. 

Persoane 
în căutarea 
unui loc 
de muncă  
Persoane 
inactive 
Persoane 
ocupate în 
agricultura 
de 
subzistenŃ
ă 
Şomeri 
Şomeri de 
lungă 
durată 
Şomeri 
tineri 

3.482.719 Rezultate 
Galati: 684 
cursanti 
participanti 
la  cursuri: 
Agent 
securitate-17 
serii, 
Lucrator 
comercial-,  
Patiser,  
Manichiura/ 
pedichiura,  
Baby sitter,  
Camerista, 
hotel  
Ingrijitor 
batrani la 
domiciliu,  
Barman, 
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Ospătar,  
Operator 
introducere, 
validare si 
prelucrare 
date,  

Competente 
antreprenorial
e 

5. FairGuidance ERASM
US+ 

 TTG TEAM 
TRAINING 
GmbH - Germania 

01.09.2015
-
01.09.2017 

Scopul principal al 
acestui proiect este 
de a stabili o oferta 
mai larga de 
orientare si formare 
pentru persoanele 
defavorizate din 
tarile participante 
prin intermediul unui 
transfer de inovare si 
dezvoltarea unui 
program de instruire 
in vederea oferirii 
unei consilieri 
adecvate persoanelor 
cu o calificare redusa 
sau persoanelor 
dezavantajate din 
punct de vedere 
educational, 
economic si social 
oferindu-le 
perspective mai bune 
de integrare în 
munca si societate 

- 298970 
euro din 
care 
28.814 
euro- 
buget 
alocat 
AJOFM 
Galati 

Rezultate: 
Prima 
intalnire de 
lucru cu 
partenerii  la 
Tubingen 
(Germania), 
Raport RO 
privind 
consilierea. 
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Proiect in implementare 2015 AJOFM  Galati- Beneficiar 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumirea proiectului 
DMI 

 

Tip 

Strategic/ 

Grant 

Beneficiar 

proiect 

Perioada de 

implementare 

 

Obiectiv 

 

Grup 

tinta 

Valoare 

proiect 

 lei 

Programe de 

formare  

1 Facilitarea accesului la 
ocupare prin dezvoltarea de 
programe integrate de 
ocupare, formare si alte 
masuri de sprijin pentru 
persoanele din zonele rurale 
– PERFORM 
POSDRU/184/5.2/S/152593   

5.2 S AJOFM 
Galati 

29.04.2015-
29.12.2015    
(8 luni) 

Imbunatatirea 
calitatii 
resurselor 
umane in 
zonele rurale 
din Regiunile 
Centru, Nord-
Vest si Sud-
Est, in vederea 
facilitarii 
accesului la 
ocupare in 
activitati non-
agricole prin 
furnizarea 
serviciilor 
personalizate, 
inclusiv 
servicii de 
informare si 
consiliere 
profesionala si 
programe de 
formare 
profesionala 
specifice care 
sa includa 

Someri, 
Someri 
tineri, 
Persoane 
ocupate in 
agricultura 
de 
subzistenta 

5.245.411 20  serii de curs 
din care: Galati 
Operator 
introducere si 
validare date- 2 
serii  
Competente 
Antreprenoriale – 
2 serii Lucrator in 
comert – 2 serii; 
Bistrita cate 1 
serie: 
Barman,  
Agent nava,  
Asistent maternal  
Lucrator in 
gospodarie 
agroturistica,  
Ingrijitor batrani 
la domiciliu,  
Competente 
Informatice,  
Formator,  
 Limba germana;  
Alba: cate 2 serii  
Florar decorator  
Peisagist 
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componente de 
activare si 
motivare 
pentru 600 de 
persoane. 

floricultor 
Rezultate jud 

Galati, jud 

Bistrita si jud 

Alba: 739 

persoane in 

grupul tinta 

consiliate, 480 

persoane 

participanti la 

cursuri, din care 

475 certificati, 1 

persoana 

autorizata 

activitate 

independenta, 30 

persoane angajate 

(prevazute) 
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CAPITOLUL  VIII 

 

 

 CUNOASTEREA SI APLICAREA CONSECVENTA A REGLEMENTARILOR SPECIFICE 

ACTIVITATII DESFASURATE 

 

Activitatea de solutionare a petitiilor  

 

In anul 2015 in cadrul Compartimentului  Juridic, Relatii cu Publicul, Comunicare si Secretariatul 

Consiliului Consultativ  au fost inregistrate un numar de  22  petitii din care: 

- 4 solutionate; 

- 17 clasate ; 

- 1 in curs de solutionare. 

Dosare inregistrate pe rolul instantelor de judecata: 

 In  cursul  anului 2015 in cadrul Compartimentului Juridic, Relatii cu Publicul, Comunicare si Secretariatul 

Consiliului Consultativ  au fost inregistrate un numar de 7 cauze. Astfel sunt 

7 dosare  in curs de solutionare, din care: 

� 3 dosare avand ca obiect contestatie impotriva deciziei de imputare –indemnizatie de somaj privind 

pe : 

a. Basescu Andreea. Tribunalul Galati prin Sentinta Civila nr. 1457/2015  23.12.2015 respinge 

contestatia ca fiind nefondata. Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la 

Tribunalul GalaŃi. 

b. Nacu Ionica ; 

c. Stefan Jana ; 

� 1 dosar avand ca obiect  contestatie impotriva actului administrativ  emis de OI-POSDRU privind 

pe SC Smart SRL Galati;  

Tribunalul Galati prin  Sentinta Civila nr.1215/07.12.2015 admite in parte cererea. În temeiul 

dispoziŃiilor art. 460 din Noul C.p.c., ia act de renunŃarea reclamantei la judecata în contradictoriu cu pârâta 

AJOFM GalaŃi. Respinge ca neîntemeiată excepŃia lipsei calităŃii procesuale pasive, invocată de pârâtul 

Ministerul Fondurilor Europene - DirecŃia Generală Autoritatea de Management pentru Programul 

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - AMPOSDRU. Admite în parte acŃiunea. Anulează 
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adresa nr. 15908/27.10.214 emisă de OIPOSDRU Regiunea S - E. Obligă pârâtele la plata către reclamantă 

a sumei de 18.106,71 lei reprezentând dobânzi şi penalităŃi aferente cotelor de contribuŃii achitate de 

AsociaŃia Centrul de Dezvoltare „Smart” , dobânzi şi penalităŃi cauzate de plăŃile efectuate cu întârziere 

pentru cererile de rambursare nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9 şi nr. 10 depuse de reclamantă , cu depăşirea 

termenului stabilit prin art. 9 pct. B alin. 5 a contractului de finanŃare POSDRU/100/5.1/G/77287. Respinge 

restul pretenŃiilor ca neîntemeiate. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la 

Tribunalul GalaŃi. 

� 1 dosar avand ca obiect contestatie la executare din indemnizatia de somaj, reprezentand pensie de 

intretinere privind pe domnul Postolache Gabriel. 

Judecatoria Galati prin Sentinta Civila nr. 11443/22.12.2015 admite contestaŃia la executare formulată de 

contestatorul POSTOLACHE GABRIEL, în contradictoriu cu intimatele VAIDA AURELIA şi AGENłIA 

JUDEłEANĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ GALAłI. Anulează formele de executare 

silită prin poprire dispuse de intimata AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă GalaŃi asupra 

îndemnizaŃiei de şomaj a contestatorului Postolache Gabriel. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare 

care se depune la Judecătoria GalaŃi.  

� 2 dosare avand ca obiect procedura reglementata de Legea nr. 85/2014-procedura insolventei, cu 

modificarile ulterioare, privind pe : 

 a. SC Iriana SRL Galati. Tribunalul Galati prin  Sentinta Civila nr .775/2015  09.11.2015-admite 

solicitarea lichidatorului judiciar CIPI CODREANU SILVIU, in calitate de lichidator al debitoarei SC 

IRIANA SRL aflată în procedură de faliment şi în consecinŃă: In temeiul art.176 al.1 lit.a din Legea 

nr.85/2014 dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei SC. IRIANA SRL SRL. Dispune radierea 

debitoarei din registrul comertului.  

 b. SC Select Security SRL Galati. 
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CAPITOLUL IX 

 

ACTIVITATEA DE CONTROL MASURI ACTIVE IN ANUL 2015 

 

 
Analiza activitatii de control masuri active si aspectele constatate ca urmare a controalelor 

efectuate si a actiunilor intreprinse 

1. Informatii despre controalele tematice efectuate: 

a) -   numar controale planificate – 141; 

-   numar controale realizate 136 din care 17 controale in afara programului de control. 

b) Controalele efectuate sunt structurate pe tematicile abordate astfel: 

- stimularea incadrarii in munca a absolventilor de invatamânt – 49 controale; 

- stimularea incadrarii somerilor in varsta de peste 45 de ani sau unici intretinatori de familie si somerilor 

care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata 

partial sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta – 94 controale; 

- verificarea acreditarii furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca - 4 

controale; 

- la 110 agenti economici a fost verificata respectarea prevederilor art.41(2) din lege, privind anuntarea la 

AJOFM a incadrarii in munca pentru persoanele provenind din rândul somerilor indemnizati, in termen 

de trei zile; 

- la doi agenti economici a fost verificata respectarea prevederilor art.93^4 din Legea 76/2002; 

- la 110 agenti economici, a fost verificata respectarea obligatiei prevazuta la art.10(1) din lege, privind 

comunicarea locurilor de munca vacante; 

- la 110 agenti economici, a fost verificata respectarea obligatiei prevazuta la art.10(3) din lege, privind 

comunicarea ocuparii locurilor de munca vacante; 

- la 110 agenti economici a fost verificat modul in care se respecta prevederile art.21 din lege privind 

depunerea declaratiilor lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la 

bugetul asigurarilor pentru somaj; 

- la o societate a fost verificat modul in care au fost respectate obligatiile prevazute de art.49 si art.50 din 

Legea 76/2002, privind concedierile colective; 

- la patru societati acreditate in conformitate cu prevederile HG 277/2002,  a fost verificata respectarea 

obligatiei prevazuta la art.10 alin 2 din Legea 76/2002. 
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       Facem mentiunea ca au fost efectuate in afara programului de control un numar de 17 controale, dintre 

care: 

• un control a fost efectuat in urma autosesizarii compartimentului de control din cadrul 

AJOFM Galati, cu privire la nerespectarea art.49 si 50 din Legea 76/2002; 

• 2 controale au fost efectuate in urma sesizarii compartimentului de specialitate din cadrul 

AJOFM Galati cu privire la intrarea in lichidare sau faliment a unor societati care au 

beneficiat de subventii potrivit Legii 76/2002;                                                                                                   

• 2 controale au fost efectuate in urma compararii bazei de date cu somerii indemnizati cu 

baza de date cu contractele de munca din Revisal; 

• 2 controale au fost efectuate din dispozitia Directorului Executiv in urma solicitarii 

AJOFM Giurgiu, pentru doua societati cu sediul in judetul Galati, care au incadrat in 

munca persoane care au domiciliul in Judetul Giurgiu; 

• 4 controale au fost efectuate din dispozitia Directorului Executiv in urma solicitarii 

AJOFM Vaslui, pentru patru societati cu sediul in judetul Vaslui, care au incadrat in 

munca persoane care au domiciliul in Judetul Galati si pentru care au beneficiat de 

subventie in conformitate cu prevederile art.85 din Legea 76/2002; 

• un control a fost efectuat din dispozitia Directorului Executiv in urma sesizarii Curtii de 

Conturi a României; 

• 2 controale au fost efectuate din dispozitia Directorului Executiv in urma unor controale 

ale Curtii de Conturi a României la doua societati din Tecuci, la solicitarea acestora ; 

• 2 controale au fost efectuate, in urma monitorizarii de catre compartimentul de 

specialitate a respectarii prevederilor Legii 76/2002 de catre beneficiarii de subventii in 

conformitate cu prevederile art.80 si art.85. 

 2. Masurile propuse in procesele verbale sunt cele specifice fiecarei tematici: 

-     in cazul stabilirii debitelor din deducere contributie la bugetul asigurarilor de somaj  

s-a trasat ca masura sa se intocmeasca declaratii rectificative si sa se depuna la AJOFM si la Ministerul 

Finantelor Publice; 

- pentru societatile la care au fost stabilite debite din incasare, din dobânzi sau penalitati se indica contul 

in care sa se faca plata si s-a trasat ca masura achitarea acestora in termenul prevazut de lege; 

- pentru societatile care au fost sanctionate cu amenda contraventionala, se indica contul in care sa se 

faca plata si s-a trasat ca masura achitarea acestora in termenul prevazut de lege; 
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- pentru societatile care au primit avertisment pentru nerespectarea art.10(1),10(2), art.10(3) si art.41(2)  

a fost trasata ca masura remedierea deficientelor constatate si respectarea pe viitor a obligatiilor 

prevazute la aceste articole.                          

 

Debitele stabilite  

Debitele constatate in anul 2015 de catre structurile proprii de control masuri active sunt in  suma 

de  55.060 lei si au fost conform tematicii abordate urmatoarele: 

- stimularea incadrarii somerilor in varsta de peste 45 de ani sau unici intretinatori de familie si somerilor 

care in termen de 3 ani respectiv 5 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie 

anticipata partial sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta – la unsprezece societati au fost 

stabilite debite plus dobânda si penalitati  in valoare totala de 32.144 lei pentru nerespectarea obligatiei 

prevazuta la art.85(1) de mentinere a raporturilor de munca a persoanelor incadrate in conditiile art.85 

cel putin doi ani de la data incadrarii si pentru alte situatii; 

-    stimularea incadrarii in munca a absolventilor de invatamânt – la doua societati au fost stabilite un 

debit plus dobânda si penalitati in suma de 16.916 lei pentru nerespectarea obligatiei prevazuta la art.83 

alin.1 din Legea 76/2002 de mentinere a raporturilor de munca a persoanelor incadrate in conditiile 

art.80 cel putin trei ani de la data incadrarii; 

- verificarea respectarii obligatie prevazuta la art.10(1) din lege, privind comunicarea locurilor de munca 

vacante – au fost aplicate 12 avertismente si doua amenzi contraventionale in suma totala de 6.000 lei, 

achitate in timpul controlului; 

- verificarea respectarii obligatiei prevazuta la art.41(2) privind anuntarea la AJOFM a incadrarii in 

munca pentru persoanele provenind din rândul somerilor indemnizati, in termen de trei zile, fiind 

aplicat 1 avertisment; 

- verificarea respectarii obligatie prevazuta la art.10(3) din lege, privind comunicarea locurilor de munca 

vacante – au fost aplicate 9 avertismente; 

- a fost suspendata de catre organele de control acreditarea acordata pentru doi furnizori de servicii 

specializate in  conformitate cu prevederile HG 277/2002; 

- verificarea respectarii obligatiilor prevazute la art.49 si art.50 din Legea76/2002 privind concedierile 

colective – a fost aplicata o amenda contraventionala in suma de 3.000 lei conform art.114 al.1 lit.a din 

Legea 76/2002 modificat de OUG nr.126/08.10.2008, care potrivit art.114 al 2 a fost achitata la nivelul 

a jumatate din minimul amenzii, in timpul controlului. 
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CAPITOLUL X 

 
 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ 

 

 

X.1.Executia bugetului asigurarilor pentru somaj 

 

 

 
Executia bugetara la 31.12.2015 se prezinta astfel: 

 
Nr.crt. Denumire indicator Program 

(lei) 

Realizat 

(lei) 

% 

1 Venituri 24.192.000 23.679.655 97,88 
2 Cheltuieli 36.714.000 33.369.238 90,88 
3 Deficit (12.522.000) (9.689.583)  

 
Veniturile programate la data de 31.12.2015 sunt in suma de 24.192.000 lei din care:  contributii 

angajatori 0,5% - 9.999.000 lei, contributii asigurati 0,5%- 10.255.000 lei, contributii la fondul de 

garantare 0,25% - 2.464.000 lei, venituri din contracte de asigurare – 5.000 lei,  diverse venituri – 

99.000 lei, si sume primite de la UE – 1.370.000 lei.   

Realizarile la 31.12.2015 sunt in suma de 23.679.655 lei, reprezentand 97,88% din care: 

contributii angajatori 0,5% - 10.049.228 lei, contributii asigurati 0,5%- 10.046.215 lei, contributii la 

fondul de garantare 0,25% - 2.863.785 lei, venituri din contracte de asigurare – 4.431 lei,  

contributii conf OG 82/2010 – -7 lei, diverse venituri – 10.336 lei si sume primite de la UE FSE – 

705.667 lei. 

Cheltuielile programate la data de 31.12.2015 sunt in suma de 36.714.000 lei, realizandu-se plati 

in suma de 33.369.238 lei, reprezentand 90,88%, avand urmatoarea componenta: 

 

Nr. 

Crt. 

Capitol 

bugetar 

Denumire indicator Progamat 

(lei) 

Realizat 

(lei) 

1 5004 Total cheltuieli 36.714.000 33.369.238 
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2 6404 Cheltuieli Fond garantare  3.200.000  2.366.682 

3 6504 Invatamant 142.000 123.388 

4 6804.10 Cheltuieli de personal 2.064.800 1.956.587 

5 6804.20 Bunuri si servicii 551.200 436.703 

6 6804.51 Transferuri 6.103.000 5.160.481 

7 6804.57 Asistenta sociala 18.266.000 17.293.029 

8 6804.59 Despagubiri civile        11.000     - 

9 8004.20 Bunuri si servicii 10.000 9.978 

10 8004.51 Transferuri 72.000 - 

11 8004.56 Proiecte FSE 2.262.000 2.237.162 

12 8004.57 Asistenta sociala 4.007.000 4.006.510 

13 85 Plati efect.an precedent      - -221.282 

 

 

X.2.Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru somaj 

 
Situatia cheltuielilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj in vederea realizarii 

principalelor masuri active pentru ocuparea fortei de munca se prezinta astfel: 
 Prevedere bugetara 

(lei) 
Executie. bugetara   

(lei) 
% 

Formare 

profesionala(programe) 
142.000 123.388 86,89 

Asistenta sociala                                 4.007.000 4.006.510 99,99 
 

Detaliat, cheltuielile efectuate pentru realizarea principalelor masuri active pentru ocuparea fortei de 
munca (asistenta sociala) arata astfel:  

Nr. 

Crt. 

Denumire masura activa Suma 

(lei) 

1 Stimularea mobilitatii fortei de munca 42.500 

2 Stimularea angajatorilor care angajeaza absolventi 672.571 

3 Stimularea angajarii absolventilor (beneficiari prime de incadrare) 46.511 

4 Stimularea angajatorilor care angajeaza someri peste 45/someri, 
intretinatori unici de familii monoparentale, someri care mai au 5 
ani pana la pensie 

2.612.884 

5 Stimularea angajatorilor pentru angajare elevi si studenti 
(conform.Legii 72/2007) 

1.121 
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6 Stimularea somerilor care se angajeaza inainte de a expira perioada 
platii indemnizatiei de somaj 

630.923 

 Total 4.006.510 

 

Situatia sintetica a cheltuielior finantate in anul 2015 la nivelul intregului buget al asigurarilor 
pentru somaj, structurate pe capitole de cheltuieli, se prezinta astfel:din bugetul: 

 
Nr.crt Capitol Denumire indicator Executie 

(lei) 

1 5004 Total cheltuieli 33.369.238 
2 6404 Cheltuieli fond garantare 2.366.682 
2 6504 Invatamant 123.388 
3 6804 Asigurari si asistenta sociala 24.672.778 
4 8004 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 6.206.390 
 

X.3. Excedentul bugetului asigurarilor pentru somaj 
La data de 31 decembrie 2015 se inregistreaza un deficit al bugetului asigurarilor de somaj in suma 

de 10.186.686 lei, reprezentand diferenta dintre incasarile realizate la bugetul asigurarilor pentru somaj si 
cheltuilile efectuate  si excedent la Fondului de garantare a creantelor salariale in suma de 497.103 lei. 
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CONCLUZII 

 
 
 

Eficienta unui serviciu public de ocupare nu poate fi evaluata fara a lua in calcul factori 

determinanti cum ar fi: evolutia demografica, costul vietii, costul fortei de munca, speranta medie de viata a 

populatiei, migratia externa, mobilitatea fortei de munca manifestata la nivel european. Astfel, in aceste 

conditii, in care criza economica a afectat puternic judetul nostru, este necesara implicarea tuturor factorilor 

de decizie in vederea crearii de noi locuri de munca, iar agentii economici, autoritatile si institutiile publice, 

sindicatele, patronatele, massmedia, etc, trebuie sa conlucreze si sa colaboreze intr-un mod cit mai eficient 

pentru diminuarea somajului. 

 
Pentru anul 2016 AJOFM Galati isi propune, cu prioritate, urmatoarele:  

 
� Intensificarea actiunilor avute in vedere de catre AJOFM Galati, in perioada urmatoare,  

pentru cresterea gradului de ocupare a grupurilor tinta vulnerabile (tineri, someri de 
lunga durata, persoane varstnice), prin programe de formare profesionala; 

� Acordarea de servicii de incluziune sociala integrate,  avand la baza o evaluare reala a 
nevoilor individului; 

� Accesarea de fonduri in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-
2020 – Axa prioritara 1 Initiativa “Locuri de Munca pentru Tineri”, astfel incat sa 
conduca la integrarea durabila pe piata fortei de munca a tinerilor, in special a celor 
care nu au loc de munca, care nu urmeaza studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor 
care se confrunta cu riscul excluziunii sociale si a tinerilor din comunitatile marginalizate.  

� O cooperare mai activa cu agentii economici, care sa asigure cresterea  numarului de 

locuri de munca vacante inregistrate la agentie; 

� Mentinerea unor bune relatii cu mediul privat si schimbul de bune practici  (cu 
patronate, agentii private de consiliere, mediere), in vederea dezvoltarii unor programe de 
transfer de cunostinte de la lucratorii varstnici la cei tineri. 

 

 


