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CAPITOLUL I.   
OBIECTIVELE SI DIRECTIILE DE ACTIUNE ALE AGENTIEI  JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE 
MUNCA GALATI IN ANUL 2016  

 
In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in Contractul de performanta manageriala pentru 
anul 2016, 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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CAPITOLUL II.  
EVOLUTIA  SOMAJULUI INREGISTRAT IN ANUL 2016 

          
Conform Balantei Fortei de Munca la 01.01.2016, la nivelul judetului Galati, principalii indicatori 

ai pietei muncii au urmatoarele valori: 
� Resurse de munca: 330400, din care femei 154900 ; 

� Populatia activa civila: 198400 , (din care femei 89500) , formata din:  

     - populatia ocupata civila 180600   (din care femei 82300) 
     - someri inregistrati  17800  (din care femei 7200) 

� Populatia in pregatire profesionala si alte categorii de persoane in varsta de munca: 132000 
(din care femei 65400); 

* Sursa: Institutul National de Statistica, Balanta Fortei de Munca judetul Galati, la 01.01.2016  

( ultima balanta  trasnsmisa).  

Comparativ cu Balanta Fortei de Munca  la data  de  01.01.2015, situatia  principalilor indicatori 
ai pietei muncii evidentiati in Balanta Fortei de Munca la data de 01.01.2016, se prezinta astfel: 

INDICATORI TOTAL FEMEI BARBATI 
DIFERENTE  FATA 

DE 01.01.2015 
 
RESURSE DE MUNCA (1+2 ): 330400 154900 175500 -5100 

1) POPULATIA ACTIVA 
CIVILA:1.1+1.2 198400 89500 108900 -4300 
1.1 POPULATIA OCUPATA 
CIVILA 180600 82300 98300 -2800 
1.2 SOMERI 17800 7200 10600 -1500 
2) POPULATIA IN PREGATIRE 
PROFES. SI ALTE CATEGORII 
DE PERSOANE IN VARSTA DE 
MUNCA 132000 65400 66600 -800 

 
Rata somajului inregistrat in judetul Galati in luna decembrie 2016, de 9,52% este in usoara 

crestere comparativ cu luna precedenta (cand a fost inregistrata o rata a somajului de 9,40%).  
Anul 2016 este marcat de o variatie moderata a ratei somajului inregistrat, amplitudinea  

intre 8.73% nivel minim inregistrat in  luna mai 2016 si 9.56% nivel maxim inregistrat in luna iulie 
2016, fiind de 0.83 pp. Amplitudinea dintre nivelul minim si cel maxim al ratei somajului inregistrat, de 
0,83 puncte procentuale, indica o evolutie oarecum normala pentru respectivele perioade din an. 
Aceasta evolutie a fost determinata, cu precadere, de inregistrarea absolventilor promotia 2016, (1887 
absolventi), in lunile iunie-august 2016, dar si de mentinerea unui numar ridicat de beneficiari de venit 
minim garantat, aproximativ la acelasi nivel cu anul 2015 (peste 14500 persoane).  
Evolutia ratei somajului inregistrat in anul 2016 este prezentata in graficul urmator: 
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Situatia centralizatoare pe luni privind evolutia numarului de someri si a ratei somajului 
inregistrat este urmatoarea: 
 
 
Luna/an 
2016 
 
 

 
 
 
Total someri, 
din care: 

 
 
 
Indemnizati 

 
 
 
Neindemnizati 

 
 
Rata somajului 
inregistrat, 
recalculata (%) 

 
 
 
Total femei 

 
Ianuarie  

 
17747 

 
2714 

 
15033 

 
8.95 

 
7069 

 
Februarie  

 
17544 

 
2408 

 
15136 

 
8.84 

 
6917 

 
Martie 

 
17362 

 
1901 

 
15461 

 
8.75 

 
6899 

 
Aprilie  

 
17351 

 
1699 

 
15652 

 
8.75 

 
6858 

 
Mai  

 
17325 

 
1586 

 
15739 

 
8.73 

 
6849 

 
Iunie  

 
18563 

 
1548 

 
17015 

 
9.36 

 
7547 

 
Iulie  

 
18960 

 
1523 

 
17437 

 
9.56 

 
7865 

 
August 

 
18497 

 
2409 

 
16088 

 
9.32 

 
7653 

 
Septembrie 

 
18552 

 
2315 

 
16237 

 
9,35 

 
7662 

 
Octombrie 

 
18577 

 
2275 

 
16302 

 
9,36 

 
7561 

 
Noiembrie 

 
18645 

 
2259 

 
16386 

 
9,40 

 
7588 

 
Decembrie  

 
18889 

 
2158 

 
16731 

 
9,52 

 
7614 

 
Comparativ cu anul 2015, numarul mediu al somerilor inregistrati este mai mic cu 439, astfel 

incat acesta a evoluat de la 18606 stoc mediu al anului 2015 la 18167 stoc mediu someri in anul 2016. In 
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aceste conditii si rata medie a somajului inregistrat a avut o evolutie descendenta in anul 2016, de la 
9,18% in anul 2015 la 9,16% in anul 2016. Pe categorii de someri situatia comparativa 2015 - 2016 se 
prezinta astfel: 
  

Anul 2016 
 
Anul2015 

Diferente  
Anul 2016 – 
Anul 2015 

 
Stoc mediu anual SOMERI INDEMNIZATI 

2066 2760 -694 

 
Stoc mediu anual SOMERI NEINDEMNIZATI 

16101 15846 255 

 
Stoc mediu anual  TOTAL SOMERI  

18167 18606 439 

  
Se observa scaderea numarului mediu de someri indemnizati in anul 2016, cu 694, pe fondul 

reducerii numarului de disponibilizari comunicate si efectiv realizate de agentii economici. Numarul 
mediu al somerilor neindemnizati a crescut comparativ cu anul 2015, dat fiind faptul ca a crescut 
numarul solicitantilor de venit minim garantat.  

Pornindu-se de la un numar de 17771 someri inregistrati la nivel judetean la sfarsitul anului 
2015, pe parcursul anului 2016 s-au inregistrat urmatoarele fluxuri de intrari si iesiri: intrari 13231 
persoane si iesiri 12113 persoane. Din numarul total de intrari de 13231 persoane, 11210 sunt intrari noi  
in somaj.  

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 2016, comparativ 
cu aceeasi perioada din anul 2015: 

 
 

 
Indicator 

 
Anul  
2016 

 
Anul  
2015 

 
Diferenta 

2016 - 
2015 

 
Rata somajului inregistrat la data de 31 decembrie (%) 

 
9.52 

 
8.77 

 
0.75 

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

 
8.51 

 
7.79 

 
0.72 

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

 
10.35 

 
9.59 

 
0.76 

Numar someri, din care: 
- someri indemnizati 

- someri neindemnizati 

18889 
 

2158 
16731 

17771 
 

2525 
15246 

1118 
 

-367 
1485 

 
Nivel de studii someri, total din care: 

- someri cu studii primare, gimnaziale, profesionale 

- someri cu studii liceale si postliceale 

- someri cu studii superioare 

 
18889 

 
16656 
1870 
363 

 
17771 

 
15527 
1782 
462 

 
1118 

 
1129 

88 
-99 

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

 
5596 

 
12579 

 
-6983 
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Din punct de vedere al distributiei somerilor pe niveluri de instruire pe tot parcursul anului 

2016, 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 2016  

- 88,18% (16656 persoane) sunt someri cu nivel de instruire primar, gimnazial si profesional 
- 9,90%  (1870 persoane) sunt someri cu nivel de instruire liceal si postliceal  
-  1,92%  (363 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 2016, grupele de varsta in care se regasesc cei mai multi someri raman grupele 
40-49 ani si peste 55 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 2016 
TOTAL, din 
care: 

 
Urban 

 
Rural 

 
 
Numar mediu someri in 
evidenta in anul 2016  
  

 
 

18167 

 
 

2954  
 

( 16,26% in numarul 
mediu de someri) 

 
 

15213 
 
( 83,74% 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.  

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 

2530 861

3582

5904

2021

3991

Someri inregistrati in  evidenta AJOFM Galati  la data de
31 decembrie 2016

<25 ani

25-29 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-55 ani

peste55 ani
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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 2016 

Pondere someri inregistrati din mediul urban in 
stoc mediu someri (18167) 

 
16,26 

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

 
65,06 

Pondere someri inregistrati din mediul rural in 
stoc mediu someri (18167)  

 
83,74 

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

 
34,94 

 
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 2016 124 787 
februarie 2016 618 957 
martie 2016 949 1159 
aprilie 2016 445 950 
mai 2016 751 1016 
iunie 2016 619 1871 
iulie 2016 379 1159 
august.2016 303 545 
septembrie 2016 441 627 
octombrie 2016 358 925 
noiembrie 2016 353 588 
decembrie 2016 256 626 

TOTAL 5596 11210 
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Meseriile cel mai mult solicitate pe piata muncii din judetul Galati, in  anul 2016 sunt: agent 
securitate, vanzator, sofer autocamion, lucrator comercial, muncitor necalificat la intretinere drumuri, 
muncitor necalificat la demolare cladiri, lacatus mecanic, manipulant marfuri, sofer autobuz.  

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 

 
2015 

 
1273 

 
1182 

 
1435 

 
1352 

 
1425 

 

 
1481 

 
1214 

 
918 

 
995 

 
954 

 
735 

 
432 

 
13396 

 
 

2016 

 
398 

 
828 

 
935 

 
556 

 
720 

 
646 

 
354 

 
449 

 
677 

 
355 

 
482 

 
275 

 
6675 

 
Domeniile in care s-au efectuat cele mai multe incadrari in munca in anul 2016 sunt:  activitati 

de protectie si garda, comert, transporturi terestre, industria alimentara, constructii, lucrari speciale 
de constructii, lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor. 
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         CAPITOLUL III. 
 
 
III.1. REALIZAREA PROGRAMULUI PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA  
 SI A PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALA IN ANUL 2016 
 

Prin Programul judetean de ocupare a fortei de munca aprobat de catre Agentia Nationala 
pentru Ocuparea Fortei de Munca,  a fost planificata incadrarea a 13900 persoane.  
Cele 13900 persoane ce urmau a fi ocupate si tipurile de masuri finantate din bugetul asigurarilor 
pentru somaj se prezinta astfel:  
• 13600 persoane prin acordarea serviciilor de mediere, din care 7100 perioada nedeterminata, 

6500  perioada determinata; 

• 200 persoane prin acordarea serviciilor de informare si consiliere profesionala; 

• 200 persoane prin organizarea cursurilor de formare profesionala; 

• 350  persoane prin completarea veniturilor somerilor care se incadreaza inainte de expirarea 
somajului, din care: 

� 10 - 100% pentru absolventii care se incadreaza inainte de expirarea perioadei de somaj; 

� 340 - 30% pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea perioadei de somaj; 

• 395 persoane prin acordarea de subventii angajatorilor pentru incadrarea somerilor peste 45 ani 
sau parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, din care:  

� 385 someri peste 45 de ani; 

� 10 parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale; 

• 20 persoane care mai au 5 ani pâna la pensie; 

• 30 persoane prin stimularea mobilitatii fortei de munca, din care: 

� 15 prin incadrarea intr-o localitate la o distanta de peste 50 km fata de domiciliu; 

� 15 prin incadrarea in alta localitate cu schimbarea domiciliului; 

• 80 persoane prin acordarea de subventii angajatorilor pentru incadrarea absolventilor din 
institutii de invatamânt, din care: 

� 5 absolventi ciclul inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii; 

� 30 absolventi de invatamânt secundar superior sau invatamânt postliceal; 

� 45 absolventi de invatamânt superior; 

• 70  absolventi beneficiari de prima de incadrare; 

• 5 persoane prin acordarea de subventii angajatorilor pentru incadrarea persoanelor cu 
handicap; 

• 5 prin acordarea de servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati 
independente sau pentru initierea unei afaceri; 

• 650 persoane prin ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de interes 
comunitar; 

• 10 persoane prin incheierea de contracte de solidaritate ; 

• 100 prin alte masuri active ; 
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In scopul cresterii gradului de ocupare a persoanelor din mediul rural sau a persoanelor din localitati 
urbane care au probleme de reintegrare sociala ca urmare a restructurarii economice, la nivelul AJOFM 
Galati s-a derulat si Programul special de ocupare a fortei de munca in localitati din mediul rural. 
Criteriile care au stat la baza stabilirii localitatilor au fost:  

� ponderea  mare a somerilor in total populatie activa; 

� gradul redus de dezvoltare economica.  

In anul 2016 acest program s-a derulat in  localitatile Fartanesti, Gohor, Valea Marului, Umbraresti. 
Astfel, a fost planificata incadrarea a cate 15 persoane in fiecare localitate. Pentru persoanele de etnie 
rroma, AJOFM Galati are in derulare Programul special de ocupare a fortei de munca pentru 
persoanele de etnie roma. Acesta se deruleaza in anul 2016 la nivelul localitatilor Draguseni, 
Frumusita, Ivesti. Astfel, a fost planificata incadrarea a cate 5 persoane in fiecare localitate. 

In vederea plasarii in munca, persoanele inregistrate in evidentele AJOFM Galati au beneficiat de 
pachete personalizate de masuri, fiind cuprinse in una sau mai multe masuri de stimulare a ocuparii. 
Astfel, in  perioada ianuarie – decembrie 2016, au fost incadrate in munca, prin derularea Programului  
de Ocupare a Fortei de Munca un numar de 5596 persoane, in scadere cu 6983 persoane incadrate 
comparativ cu anul 2015. Acest nivel reprezinta 40,26 % fata de cât a fost programat pentru anul 
2016. Structura programului de ocupare a fortei de munca, pe masuri active, cu nivel planificat si 
realizat este prezentata in   Anexa 1. 
 Masurile de mediere a muncii,  informare si consiliere profesionala, ca servicii de baza ale serviciului 
public de ocupare, au avut o pondere insemnata in totalul masurilor care au condus la ocupare.  
Precizam ca, pentru a se incadra, o persoana participa la mai multe masuri active, aplicandu-i-se un 
pachet personalizat in functie de aptitudini, capacitati si nivel profesional. Astfel, o persoana poate fi 
evidentiata atât la mediere, la informare si consiliere profesionala, cât si la formare profesionala sau la 
una dintre masurile de subventionare, la total, insa, fiind evidentiata o singura data. 
Analiza Programului de Ocupare a Fortei de Munca, din perspectiva celor doua categorii de masuri 
active aplicate, evidentiaza urmatoarele: 

� Masurile active care vizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui 
loc de munca, respectiv acordarea de servicii de mediere a muncii, informare si consiliere 
profesionala, formare profesionala, servicii de consultanta pentru inceperea unor activitati 
independente, completarea veniturilor salariale ale angajatilor  (conform art. 72 din Legea 
76/2002, modificata si completata),  prime acordate absolventilor (conform art.73.1.1 si art. 
73.1.2 din  Legea 76/2002, modificata si completata), stimularea mobilitatii fortei de munca 
(prime de mobilitate acordate conform art. 74 si 75 din Legea 76/2002, modificata si 
completata), au condus la realizarea unui numar mare  de incadrari, de peste  5000 
persoane. Comparativ cu anul 2015, in anul 2016 a  scazut numarul de incadrari  la completarea 
veniturilor salariale ale angajatilor  (conform art. 72 din Legea 76/2002, modificata si 
completata), de la 870 persoane incadrate in 2015, la 377 persoane incadrate in 2016. Aceasta  
scadere semnificativa a avut loc datorita faptului ca in anul 2015  societatea comerciala de 
furnizare a agentului termic in municipiul Galati, SC CALORGAL a preluat cea mai mare parte a 
persoanelor disponibilizate de la SC APATERM, iar respectivele parsoane au putut beneficia de 
prevederile art. 72 din Legea 76/2002, modificata si completata. 

 
� Masurile active care vizeaza stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor 

si crearea de noi locuri de munca, respectiv subventionarea locurilor de munca prin incadrarea 
absolventilor institutiilor de invatamant, incadrare someri cu varsta> 45 ani, unici intretinatori 
ai familiilor monoparentale, incadrarea somerilor care mai au 5 ani pana la pensie, incadrarea 
persoanelor cu handicap, au condus la realizarea unui numar mai mare de incadrari in anul 
2016 comparativ cu anul 2015. Astfel, daca in anul 2015 numarul incadrarilor realizate 
conform prevederilor art. 85 au fost de 402 persoane, in anul 2016 acesta a fost de 1061. Si la 
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art. 80 numarul incadrarilor a crescut de la 61 in anul 2015 la 111 persoane incadrate in anul 
2016. 

Pana la data de 31 decembrie 2016 au fost incadrate 86 persoane din cele patru localitati implicate in 
Programul special de ocupare, 18 in Fartanesti, 11 in Gohor, 28 in Umbraresti, 29 Valea Marului. In anul  
2016 nu au fost incadrate  persoane de etnie roma prin derularea programului special pentru persoanele 
de etnie roma. 
 
Programul de ocupare a fortei de munca pentru anul 2016, pe grupuri tinta, a prevazut incadrarea in 
munca a:  
• 140 someri de lunga durata, din care:  

� 40 tineri sub 25 ani,  

� 100 someri de lunga durata in vârsta de peste 25 ani,  

•  120 persoane de etnie roma;  

•   5 persoane cu handicap; 

•   10  tineri care au parasit sistemul de protectie a copilului;  

 
Din cele 5596 persoane incadrate in anul 2016, 15 persoane apartin urmatoarelor grupuri tinta:    

• 6 persoane cu handicap; 

• 4 persoane de etnie roma; 

• 4 tineri care au parasit sistemul de protectie al copilului; 

• 1 persoana eliberata din detentie; 

 
Ponderea persoanelor din mediul urban incadrate in munca prin derularea Programului pentru 
Ocuparea Fortei de Munca se mentine ridicata (peste 60%), atat in anul 2015, cat si in anul 2016. 
Astfel, din totalul de 5596 incadrari in munca in anul 2016, 3641 reprezinta numarul persoanelor din 
mediul urban (65,1%), iar 1955 al celor din mediul rural (34,9%). 
In ceea ce priveste incadrarea pe sexe, ponderea femeilor incadrate in munca este redusa comparativ 
cu cea a barbatilor. Astfel, si in anul 2015, dar si in 2016 un procent de aproximativ 34% din totalul 
persoanelor incadrate era reprezentat de femei. 
Din punctul de vedere al statutului persoanei aflate in cautare de loc de munca incadrate in munca, 
cele 5596 persoane încadrate sunt structurate astfel: 

- 4540 şomeri neindemnizaŃi; 
- 1049 şomeri indemnizaŃi; 
-  7 persoane în căutare de loc de muncă; 

 
Masurile active care au condus la un numar semnificativ de persoane incadrate comparativ cu 
nivelul anual planificat in 2016 sunt urmatoarele:  

� incadrare someri conform prevederilor art.85 din Legea 76/2002, modificata si completata ( 
someri cu varsta>45 ani, unici intretinatori, someri care mai au 5 ani pana la pensie, persoane cu 
handicap): plan 420, realizat 1061. 

�  incadrarea in urma organizarii de cursuri de formare profesionala finantate din fonduri 
europene: plan 100, realizat 306. 

�  incadrarea in urma organizarii de cursuri de formare profesionala finantate BAS (Bugetul 
Asigurarilor pentru Somaj): plan 200, realizat 426. 
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 AJOFM Galati a avut in derulare in anul 2016 si  Programul special pentru tinerii cu risc de 
marginalizare sociala. Nivelul planificat a fost de 10 persoane, iar nivelul realizat a fost de 50%, 
respectiv incadrarea in munca a 5 tineri cu risc de marginalizare sociala. 
Conform prevederilor Legii nr.335/2013 si ale Normelor Metodologice de aplicare a acestei legi (HG 
473/iunie 2014), ANOFM si implicit AJOFM Galati  poate sustine din bugetul asigurarilor pentru somaj 
stagiile profesionale pentru absolventii de invatamânt superior. In anul 2016 nici un angajator nu a 
solicitat incgeierea unui contract de stagiu pentru absolventii de invatamant superior. 
Un aspect important de mentionat este faptul ca si in cursul anului 2016 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.  
De-a lungul anului 2016 s-a constatat o anumita reticenta  in ceea ce priveste incheierea de contracte 
de derulare 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 legate de faptul ca 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. 
Nerealizarea nivelului planificat in anul 2016 a fost generata de  urmatoarele  aspecte: 

� nivelul scazut al investitiilor care sa determine aparitia de noi locuri de munca in judet; 
� diminuarea cu aproximativ 50% a numarului de locuri de munca vacante inregistrate in 

evidentele AJOFM Galati in anul 2016, respectiv de la 13396 in anul 2015 la 6675 in 2016, 
cu implicatii directe asupra numarului de persoane incadrate in munca; 

� lipsa aproape in totalitate a locurilor de munca in mediul rural, concentrarea locurilor de 
munca vacante, mai ales in municipiul Galati si posibilitati reduse de accesare a acestora 
de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural (locuinta, 
transport), in conditiile in care somajul inregistrat in mediul rural are pondere de peste 
80%; 

� rezistenta psihologica la perspectiva de a schimba statutul de persoana asistata cu cel de 
persoana ocupata, dupa perioade de inactivitate extinse pe parcursul mai multor ani. 
Aceasta rezistenta la schimbare este alimentata si de comparatia intre beneficiile 
situatiei de asistat (sumele aferente venitului minim garantat, timpul liber de care 
beneficiaza, conservarea resurselor personale), cu beneficiile statutului de persoana 
angajata, reduse la acest moment economic (salarii minime, efortul presupus de munca, 
costuri de deplasare, responsabilitati, etc.); 

� lipsa derularii de proiecte cu finantare FSE, comparativ cu anul 2015; 
 
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 2016, au fost ocupate 199 
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 

 
1061 

 
86 

 
937 

 
1500 

 
91 

 
Bursa locurilor de munca 

pentru  Absolventi 

 
900 

 
71 

 
962 

 
1010 

 
108 
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III.2. REALIZAREA PLANULUI DE FORMARE  PROFESIONALA  IN ANUL 2016  

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

pentru anul 2016 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 2016 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 2016, pentru AJOFM Galati 
prevedea cuprinderea unui numar de 1074 persoane, dintre care 1027 de someri beneficiari de servicii 
gratuite de formare profesionala, finantate atat din BAS cat si din FSE. Programele de formare 
profesionala oferite in acest an, sunt urmatoarele: 

1. Agent de nava 
2. Agent de securitate 
3. Bucatar 
4. Competente antreprenoriale 
5. Comunicare in limba engleza 
6. Confectioner tamplarie de aluminiu si mase plastice 
7. Confectioner asamblor articole din textile 
8. Contabil 
9. Electrician constructor 
10. Expert achizitii publice 
11. Frizer, coafor, maniurist, pedichiurist 
12. Inspector/referent resurse umane 
13. Instalator instalatii tehnico sanitare si gaze 
14. Lucrator in comert 
15. Lucrator in  tamplarie 
16. Maseur 
17. Mecanic auto 
18. Montator pereti si plafoane din ghips-carton 
19. Operator confectioner industrial (ucenicie) 
20. Operator introducere, validare si prelucrare date 
21. Ospatar (chelner) 
22. Patiser 
23. Specialist in securitate si sanatate in munca 
24. Sudor electric 
25. Sudor oxigaz 

In cadrul acestor 25 de programe de formare profesionala, au fost organizate 33 de cursuri, la care au 
fost cuprinse in total 821 persoane, dintre acestea 817 fiind someri (678 someri cuprinsi incepand cu 1 
ianuarie 2016 si 139 someri cuprinsi in cursuri in  derulare la inceputul anului 2016). Pana la 31.12.2016, 
au absolvit 575 de someri si au abandonat 56 de someri (dintre care 8 someri cu abandon din motive 
imputabile). 
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. La cele 28 de cursuri incepute dupa 01.01.2016 finantate doar din bugetul 
asigurarilor pentru somaj, au fost cuprinse 655 de persoane, dintre care 651 someri. 
Situatia furnizarii serviciilor de formare profesionala organizate dupa 01.01.2016, se prezinta astfel: 

- Prin alti furnizori – au fost organizate 4 de cursuri, la care au fost cuprinsi 80 de someri.  
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- Prin Centru propriu de formare profesionala – au fost organizate de la inceputul anului 6 cursuri, 
la care au fost cuprinsi 154 de someri.  

- Prin Centre Regionale de formare profesionala – s-au inceput in acest an 18 cursuri, de care au 
beneficiat 421 de persoane, dintre care 417 someri. 

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

- 458 femei; 
- 193 barbati; 
- 101 tineri<25 ani; 
- 1 persoane cu dizabilitati;  
- 5 romi; 
- 8 eliberati din detentie; 
- 143 proveniti din mediul rural; 
- 508 proveniti din mediul urban; 

Structura pe varste a somerilor cuprinsi la cursuri in anul 2016 se prezinta astfel: 
-101 someri cu varsta <25 ani; 
- dintre care 79, aflati in primele 4 luni de la inregistrare; 
-109 someri cu varsta cuprinsa intre 25-35 ani; 
-169 someri cu varsta cuprinsa intre 35-45 ani; 
-272 someri cu varsta >45 ani din care 58 someri cu varsta >55 ani; 

Structura pe nivel de studii: 
-227 nivel primar, gimnazial sau profesional, 
-267 nivel studii medii (liceal sau postliceal), 
-157 nivel universitar. 

Structura pe forme de pregatire a celor 28 de cursuri incepute in 2016 se prezinta astfel: 
- 13 cursuri de calificare/recalificare,  
- 10 cursuri pentru programe de initiere 
- 5 cursuri pentru programe de perfectionare,  
- 0 cursuri pentru programe de specializare 

Situatia privind somerii de lunga durata: 
- 0 someri de lunga durata <25 ani ( peste 6 luni) 
- 3 someri de lunga durata >25 ani (peste 12 luni) 

Pana la data de 31.12.2016 s-au angajat un numar de 732 de absolventi ai programelor de formare 
profesionala aflati in monitorizare (la 6 si la 12 luni de la absolvire), din care 426 sunt absolventi 
angajati in urma cursurilor finantate din BAS si 306 angajati in urma absolvirii cursurilor finantate din 
proiecte FSE.  
Structura pe nivel de pregatire a absolventilor de cursuri angajati in 2016, este urmatoarea: 

� 160  angajati, cu  studii superioare; 
� 18 angajati cu studii postliceale; 
� 248  angajati, avand studii liceale; 
� 121 angajati, avand  invatamant profesional/arte si meserii; 
� 185  angajati, cu invatamant gimnazial. primar 

Structura pe varste a absolventilor de cursuri angajati in 2016 se prezinta astfel: 
- 183 absolventi angajati, cu varsta <25 ani; 
- 126 absolventi angajati, cu varsta cuprinsa intre 25-35 ani; 
- 204 absolventi angajati, cu varsta cuprinsa intre 35-45 ani; 
- 219 absolventi angajati, cu varsta >45 ani din care 30 someri cu varsta >50 ani; 

Referitor la repartizarea statistica pe grupuri tinta a absolventilor de programe de formare profesionala 
care s-au angajat in 2016, mentionam ca 1 incadrat este persoana eliberata din detentie..  
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Din cei 732 de someri incadrati, 461 sunt din mediul urban, 271 sunt proveniti din mediul rural, 452 
sunt femei, 280 barbati, 407 sunt someri indemnizati, 325 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 2016 Planificat Realizat 
Grad de 
realizare 

Numar cursuri 44 33 75 % 
Contracte de ucenicie 15 27 180 % 
Numar someri cuprinsi la cursuri, din care: 1027 790 77 % 
- cuprinsi la cursuri finantate din BAS 976 790 81 % 
- cuprinsi la cursuri finantate din alte 
fonduri 

51 0 0 % 

Numar cursuri prin alti furnizori autorizati  9 4 44% 
Numar cursuri prin centrul propriu 11 6 55% 
Numar cursuri prin centre regionale 24 23 96% 

 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
 
 

 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. 
Principalele activitati desfasurate in cadrul compartimentului EURES sunt: 

� informare, consiliere si mediere pentru ocuparea fortei de munca in spatiul economic european;  
� monitorizarea locurilor de munca vacante destinate cetatenilor romani primite prin reteaua 

EURES;   
� corespondenta cu angajatori din spatiul UE si incarcarea pe portalul national a ofertelor 

comunicate prin intermediul consilierilor EURES europeni; 
� acordare de asistenta persoanelor, cetateni romani, care doresc sa munceasca in SEE (CV, 

interviu, etc);  
� promovarea retelei EURES, elaborarea de materiale Facebook, organizarea evenimentelor de 

informare; 
� promovarea programului Your First EURES Job si asistenta acordata tinerilor interesati pentru 

suport financiar in vederea interviului sau relocarii intr-un stat membru UE; 
� promovarea locurilor de munca in domeniul constructiilor in ISRAEL. 

 
Astfel, in anul  2016, prin compartimentul EURES au fost realizate urmatoarele activitati: 
 

� promovarea a locurilor de munca in SEE destinate cetatenilor romani, oferte intrate in perioada 
ianuarie-decembrie 2016, respectiv 4830 locuri de munca conform anexei atasate; Promovarea 
s-a efectuat prin comunicate in mass media (presa scrisa, tv, radio),   facebook, mailuri catre 
autoritatile publice locale, etc. 
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� 650 persoane au fost informate, asistate si consiliate - au fost oferite informatii cu privire la 
functionalitatea retelei EURES prin sedinte individuale sau de grup, servicii de consiliere si 
orientare pentru locurile de munca disponibile in reteaua EURES, sprijin pentru alcatuirea CV-
ului 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  seminarii de informare EURES:  
 

• 25.02.2016 “Asistenta medicala in UE”,  seminar organizat la Scoala Postliceala Sanitara 
“Christiana” Galati, la care au participat 30 elevi din anul terminal 

• 06.04.2016 “Primul loc de munca in UE - Oportunitati de ocupare in UE prin reteaua 
EURES”, seminar organizat la Universitatea Dunarea de Jos Galati, la care au participat 
55 de studenti – Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie electrica si 
Electronica;  

• 26.04.2016 “ Primul loc de munca in UE - Oportunitati de ocupare in UE prin reteaua 
EURES” , seminar organizat la Universitatea Danubius Galati la care au participat 60 
studenti; 

• 11.05.2016 „InfOlanda:intrebati un bibliotecar”, seminar organizat de Fundatia Progres 
in cadrul Bibliotecii V.A.Urechia, actiune ce face parte din proiectul pilot privind 
mobilitatea fortei de munca spre Olanda, implementat de Ambasada Olandei in Romania. 
Au participat 13 bibliotecari din judetul Galati; 

• 17.05.2016 “Primul loc de munca in UE - Oportunitati de ocupare in UE prin reteaua 
EURES”, seminar organizat la solicitarea Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera - 
Universitatea Dunarea de Jos Galati, la care au participat 68 de studenti – Facultatea de 
Istorie, Filosofie si Teologie; 

• 24-27.10.2016 “Saptamana informarii EURES  - Ucenicia, cariera si mobilitatea in 
spatiul economic european" dedicată promovării serviciilor EURES şi a oportunităŃilor de 
muncă în UE/SEE în rândul liceenilor, eveniment avand ca mesaj cheie:  Programul 
„Primul tău loc de muncă EURES - Your First Eures Job”, o oportunitate unică de a ajuta 
persoanele cu vârsta de 18 - 35 ani de a-şi găsi un loc de muncă în alt stat UE, program 
care susŃine financiar transportul pentru interviu, costurile de relocare şi cursuri de 
limbă străină. Seminarul s-a desfăşurat în cadrul a trei licee din municipiul Galati: 
• Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna Galati – 24.10.2016 
• Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu Galati - 26.10.2016 
• Colegiul Tehnic Radu Negru Galati – 27.10.2016 
La seminar au participat in total 106 elevi din cadrul celor trei licee, astfel: 52 liceeni -
Colegiul de Industrie alimentara Elena Doamna Galati, 17 liceeni - Colegiul Tehnic Aurel 
Vlaicu Galati si 37 liceeni -Colegiul Tehnic Radu Negru Galati. 
Agenda evenimentului a cuprins: Prezentarea serviciilor oferite de AJOFM Galati, 
prezentarea programului EURES ca si instrument suport in mobilitatea forţei de muncă 
la nivel european precum si Prezentarea programului “Your First EURES Job“ program 
derulat de SPO/EURES Suedia în parteneriat cu SPO/EURES România, Finlanda, Irlanda, 
Slovenia, Danemarca, Portugalia şi insulele Azore. 
Actiunea de informare a continuat si in luna 11.2016 la  Colegiul Tehnic Paul Dimo si 
Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu la care au participat in total 49 liceeni. 

 
 Pe parcursul desfasurarii acestor evenimente s-a pus accentul pe:  

� constientizarea necesitatii de a se informa inainte de a decide sa lucreze intr-o tara din UE/SEE. 
Informarea privind drepturile si obligatiile pe piata muncii conduce la reducerea riscului 
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experimentarii unor conditii inacceptabile de munca sau, in cazuri extreme, chiar a 
exploatarii prin munca.    

� avantajele mobilităŃii şi ce se poate invata în urma unei perioade de studii sau de lucru în 
străinătate respectiv: acumularea de noi competente, interactiunea cu un alt mediu profesional, 
noi orizonturi personale, contact cu o altă cultură, posibilitatea de perfectionare a unei limbi 
străine, compararea experienŃelor, etc. 

� oportunitatile oferite cu transparenta si gratuitate prin reŃeaua EURES, servicii de calitate 
oferite atât pentru lucrători, cât şi pentru angajatori; 

� recunoasterea diplomelor de studii in UE/SEE; 
� sectiunea EURES „CondiŃiile de viaŃă şi de muncă” oferă detalii privind aspecte de găsirea unei 

locuinŃe, a unei şcoli, sistemul fiscal, costul vieŃii, sănătate, legislaŃia socială, comparabilitatea 
calificărilor, recunoaşterea studiilor, etc. 

� sursele de informare media disponibile in reteaua EURES: youtube, facebook, twitter, linkedin. 
� Prezentarea programului “Your First EURES Job” (Primul tău loc de muncă EURES), partenerii 

şi persoanele eligibile care pot beneficia de acest program, sprijinul oferit prin intermediul 
retelei de consilieri EURES precum si sprijinul financiar oferit pentru cele doua cazuri : interviu 
pentru loc de munca sau relocare la obtinerea unui loc de munca pentru tinerii intre 18-35 de 
ani care sunt interesati de un prim loc de munca in UE prin intermediul EURES. 

 
� In cadrul Burselor de locuri de munca organizate de AJOFM Galati 14.04.2016 si 20.10.2016 a 

fost organizat un stand special de promovare a retelei EURES si a locurilor de munca disponibile 
la nivel european, oferindu-se informatii detaliate persoanelor participante interesate; 
 

� Inregistrarea dosarelor candidatilor pentru ISRAEL -12 persoane din care  2 persoane au fost 
selectate, intocmindu-se dosarele de acordare viza pentru Israel; O persoana a plecat in 
07.2016 iar cealalta in 08.2016. 
 

 Pentru selectiile organizate la nivel national in domeniul agriculturii, au fost promovate: 
 -800 locuri de muncă vacante în Spania pentru munca sezonieră în agricultură pentru 
 recoltarea căpşunilor, campania 2017. In urma participarii la selectia din 13.12.2016 
 organizata la Vaslui au fost selectate 4 persoane din Galati, urmand ca in 02.2017 sa  inceapa 
munca. 
 -300 locuri de muncă in domeniul agricol (recoltare zmeura) in Portugalia, respectiv 280 
 culegatori zmeura si 20 sefi de echipa, selectia urmand a se desfasura in 25-26.01.2017. 
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          CAPITOLUL V 
  
           COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALA 
 
 

Din anul 2007, Regulamentele comunitare 883/2004 si Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, au 
devenit direct aplicabile pentru Romania. 
 In anul 2016, AJOFM Galati a primit de la institutii competente din alte state membre UE sau de 
la persoane fizice interesate un numar de 106 cereri care au fost solutionate prin eliberarea 
formularelor europene E 301/ U1/ U002 in vederea certificării perioadelor de asigurare realizate in 
sistemul asigurărilor pentru somaj din Romania sau, dupa caz, formularelor E 302/ U006 prin care se 
certifică 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 căută un loc de muncă in Romania, in anul 2016 s-au inregistrat 14 cazuri de export al 
prestatiilor in conditiile prevăzute de Regulamentul CE 1408/71 din urmatoarele tari membre UE: 
Franta (1), Spania (1), Belgia (1), Irlanda (1), Germania (3), Cipru (1), Italia (3), Norvegia (1), Grecia 
(1), Austria (1). 
 
 
 
 
           CAPITOLUL VI 
 
            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 a fost indeplinita in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU) 2007-2013, AJOFM Galati avand un rol activ in elaborarea si implementarea de proiecte de 
grant sau strategice, atat ca aplicant cat si ca partener. Pentru perioada 2014-2020, AJOFM Galati este 
deschis initiativelor de elaborare a proiectelor prin Programul Operational Capital Uman (POCU). 
 
   In anul 2016 s-au desfasurat urmatoarele activitati: 
 -In cadrul proiectului „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, implementat de AJOFM Galati, in calitate beneficiar, in perioada 
29.04.2015-29.12.2015 (8 luni) au fost centralizate rezultatele finale si a fost depusa cererea de 
rambursare finala. Au fost initiate activitati de asigurare a sustenabilitatii proiectului, respectiv 
infiintarea unui Punct de lucru permanent la Tg Bujor care sa deserveasca persoanele din localitatile 
rurale limitrofe aflate in cautarea unui loc de munca precum si pentru initierea organizarii de programe 
de formare profesionala in mod gratuit. 
 
-A fost asigurata sustenabilitatea proiectelor POSDRU in care AJOFM a avut calitate de aplicant sau 
partener si au fost intocmite rapoarte de sustenabilitate pentru vizitele de monitorizare intreprinse de 
catre autoritatile OIRPOSDRU/AMPOSDRU (Anexa 1 - Proiecte in perioada de sustenabilitate). 
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-Au continuat activitatile programate in cadrul proiectului “FairGuidance” finantat prin Programul 
ERASMUS+, Actiunea 2 – Cooperare pentru inovare si schimb de bune practici - Parteneriate strategice in 
domeniul educatiei, formarii si tineretului, proiect implementat de TTG TEAM TRAINING GmbH – 
Germania in parteneriat cu AJOFM Galati, Ministerium für Kultus, Jugen und Sport Baden-Württemberg- 
Germania, Asociatia Multifunctionala Filantropica Sfantul Spiridon, Galati, UNIVERSITY OF RUSE ANGEL 
KANCHEV- Bulgaria, SDRUZHENIE TERITORIALNA ORGANIZATSIA NA NAUCHNO-TEHNICHESKITE 
SPETSIALISTI - Bulgaria, Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V-Germania., 
Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania. 
Obiectivul  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. Proiectul este complementar Strategiei pentru 
regiunea Dunarii a UE, care are ca scop consolidarea cooperarii bilaterale si multilaterale 
transfrontaliere în regiunea Dunarii.  
In cadrul intalnirilor de lucru cu partenerii desfasurate in 2016, s-a realizat elaborarea si pilotarea 
suportului de curs (manualul consilierului) realizat cu contributia tuturor partenerilor, realizarea unui 
schimb de experienta intre toti partenerii si obtinerea unui feed-back cu privire la continutul si 
structura modulara a unui manual de consiliere (output). Tematicile abordate in cadrul suportului de 
curs din perspectiva europeana: informatii de baza in consiliere si orientare, orientare in cariera, 
consilierea mobila, antreprenoriat, voluntariat si internship, diversitate si drepturile omului, standarde 
de calitate. O importanta deosebita in cadrul acestui manual este acordata aplicatiilor practice 
constand in tehnici, metode si instrumente utile activitatii zilnice a consilierului. In 02.2017 este 
prevazuta finalizarea si printarea manualului de consiliere precum si desfasurarea reuniunii partenerilor 
organizata de AJOFM Galati – in calitate de partener, cu scopul elaborarii unei platforme e-learning 
destinata consilierilor. In 06.2017 vor fi organizate Evenimente regionale de diseminare ale rezultatelor 
proiectului sunt programate atat la Galati (AJOFM Galati si Asociatia Multifunctionala Filantropica 
Sfantul Spiridon - Galati) cat si la Bucuresti (AIDROM - Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania). 
Schimbul de informatii si experientele de buna practica din tarile membre ale parteneriatului (metode, 
tehnici, instrumente, etc) vor putea fi astfel diseminate la nivel national si valorificate in activitatea 
proprie in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite persoanelor din medii dezavantajate si cu 
oportunitati mai reduse pe piata muncii, respectiv oferirea unor servicii de consiliere mai 
individualizate si orientate catre educatie, formare profesionala si ocupare.  (Anexa 2- Proiecte in 
implementare 2016) 
 
-Au fost elaborate si depuse 3 noi proiecte in cadrul programului Programul Operational Capital Uman, 
in care AJOFM Galati are calitate de partener (Anexa 3 - Proiecte noi depuse 2016) 
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           CAPITOLUL VII 
 
           ACTIVITATEA DE CONTROL MASURI ACTIVE IN ANUL 2016 
 
 

Analiza activităŃii de control măsuri active şi aspectele constatate ca urmare a controalelor 
efectuate şi a acŃiunilor întreprinse 

 
1. InformaŃii despre controalele tematice efectuate: 
a) -   număr controale planificate: 132; 

-   număr controale realizate: 134 din care 6 controale în afara programului de control. 
b) Controalele efectuate sunt structurate pe tematicile abordate astfel: 

- stimularea încadrării în muncă a absolvenŃilor de învăŃământ – 33 controale; 
- stimularea încadrării şomerilor în varstă de peste 45 de ani sau unici întreŃinători de familie şi 

şomerilor care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiŃiile pentru a solicita pensie 
anticipată parŃial sau de acordare a pensiei pentru limită de varstă – 80 controale; 

- verificarea acreditării furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forŃei de muncă 
- 4 controale; 

- la 129 agenŃi economici a fost verificată respectarea prevederilor art.41(2) din lege, privind 
anunŃarea la AJOFM a încadrării în muncă pentru persoanele provenind din rândul şomerilor 
indemnizaŃi, în termen de trei zile; 

- la doi agenŃi economici a fost verificata respectarea prevederilor art.93^4 din Legea 76/2002; 
- la 129 agenŃi economici, a fost verificată respectarea obligaŃiei prevăzută la art.10(1) din lege, 

privind comunicarea locurilor de muncă vacante; 
- la 129 agenŃi economici, a fost verificată respectarea obligaŃiei prevăzută la art.10(3) din lege, 

privind comunicarea ocupării locurilor de muncă vacante; 
- la 129 agenŃi economici a fost verificat modul în care se respectă prevederile art.21 din lege privind 

depunerea declaraŃiilor lunare privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

- la doi agenŃi economici a fost verificată respectarea prevederilor art.49 şi art.50 din lege; 
- la un singur agent economic a fost verificat modul de respectare a prevederilor legii nr.279/2005, 

privind ucenicia la locul de munca; 
 
 

2. Dificultăti întâmpinate: 
• în ultima perioadă, datorită faptului că foarte multe societăŃi au activitatea suspendată, au 

intrat în insolvenŃa, au fost închise sau au cesionat părŃile sociale către persoane din alte 
judeŃe, care nu au declarat deschisă activitatea la ANAF-ul de care aparŃin, este foarte greu să 
le contactăm şi mai ales, să efectuăm controlul; 

• administratorii solicită lichidarea voluntară a societăŃii pe care o deŃin, la Registrul Comertului, 
procedura fiind foarte simplă, o astfel de societate care era în perioada de control a obŃinut 
Hotararea Judecătorească de radiere a societăŃii în trei zile de la data cererii depuse la 
Registru, aceste situaŃii fac imposibile acŃiunile de control cu respectarea procedurii, cu 
termenul de control de la data notificării; 

• datele despre lichidări, insolvenŃe şi radieri apar cu întărziere în Buletinul InsolvenŃei la care 
avem acces, existând posibilitatea ca la data programării controlului, societatea să nu mai 
existe. 
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 3.   Gradul de realizare a graficului de control măsuri active: 

       În programul de control pentru anul 2016 au fost cuprinse un număr de 132 societăŃi,  din care au 
fost verificate 128 societăŃi, având deci un grad de realizare de 96,96%. 
       Facem menŃiunea că au fost efectuate în afara programului de control un număr de 6 controale, 
dintre care: 

• un control a fost efectuat în urma sesizării compartimentului de specialitate din 
cadrul AJOFM GalaŃi cu privire la intrarea în lichidare sau faliment a unei societăŃi 
care a beneficiat de subvenŃii potrivit Legii 76/2002;                                                                                                                                                 

• două societăti au fost verificate din dispoziŃia Directorului Executiv în urma 
controlului CurŃii de Conturi a României; 

• două controale au avut loc din dispoziŃia Directorului Executiv la solicitarea agenŃilor 
economici de a fi acreditaŃi ca furnizori de servicii, conform HG277/2002; 

• un control a avut loc la solicitarea unui agent economic pentru calcularea unui debit 
la art.85, trei persoane  pentru care aceasta beneficiase de subvenŃie au depus cerere 
pentru pensionare şi pentru o perioadă s-a suprapus perioada de subvenŃie cu 
perioada în care au beneficiat de pensie; 
 
 

4. InformaŃii privind controalele inopinate realizate: 
•  2 societăŃi au fost verificate din dispoziŃia Directorului Executiv în urma controlului 

CurŃii de Conturi a României. 
 

5. Măsurile propuse în procesele verbale sunt cele specifice fiecărei tematici: 
 

-          în cazul stabilirii debitelor din deducere contribuŃie la bugetul asigurărilor de şomaj  
s-a trasat ca măsură să se întocmeasca declaraŃii rectificative şi să se depună la AJOFM şi la Ministerul 
FinanŃelor Publice; 
- pentru societăŃile la care au fost stabilite debite din încasare, din dobânzi sau penalităŃi se 
indică contul în care să se facă plata şi s-a trasat ca măsură achitarea acestora în termenul prevăzut de 
lege; 
- pentru societatea controlată la care am propus suspendarea acreditării pentru furnizarea de 
servicii acreditate în conformitate cu prevederile HG277/2002, am lăsat că măsura eliminarea 
deficienŃelor constatate în termenul prevăzut de lege; 
- pentru societatile care au fost sancŃionate cu amendă contravenŃională am indicat contul în care 
sa se facă plata şi am trasat ca măsură achitarea acestora în termenul prevăzut de lege; 
- pentru societăŃile care au primit avertisment pentru nerespectarea art.10(1),10(2), art.10(3) şi 
art.41(2) a fost trasată ca masură remedierea deficienŃelor constatate şi respectarea pe viitor a 
obligaŃiilor prevăzute la aceste articole. 

Toate măsurile trasate în procesele verbale de control sunt monitorizate de către persoana 
care a făcut controlul. 

 
6.   InformaŃii privind controalele reprogramate: 

a)  numărul controalelor reprogramate; 
    -  au fost reprogramate 4 controale. 
b)  motivul reprogramării: 
-    datorită controalelor efectuate în afara programului de control; 
-   datorită suprapunerii activităŃii de control cu alte activităŃi pe care le desfăşurăm în baza 
deciziei Directorului Executiv, respectiv preluarea dosarelor de şomeri neindemnizaŃi, a  
cererilor pentru beneficiarii de legea 416/2001 privind venitul minim garantat şi întocmirea 
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adeverinŃelor, profilarea acestora, aplicarea şi introducerea chestionarelor pentru profilare 
(am în portofoliu 5 comune); 
-  unele controale reportate sunt pentru societăŃi ale căror reprezentanŃi nu au putut fi 
contactaŃi având adresa schimbată, telefoanele debranşate, fiind făcute demersurile pentru a 
fi obŃinute informaŃii de la alte instituŃii în vederea încheierii proceselor verbale de control. 

 
             Debitele stabilite şi modul de recuperare al lor 
 
Debitele constatate în  anul 2016 de către structurile proprii de control măsuri active sunt în  

sumă de  22.510 lei şi au fost conform tematicii abordate, următoarele: 
- stimularea încadrării şomerilor în varstă de peste 45 de ani sau unici întreŃinători de familie şi 

şomerilor care în termen de 3 ani respectiv 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiŃiile pentru a 
solicita pensie anticipată parŃial sau de acordare a pensiei pentru limită de varstă – la 4 societăŃi au 
fost stabilite debite plus dobânda şi penalităŃi în valoare totală de 13.510 lei pentru nerespectarea 
obligaŃiei prevăzută la art.85(1) de menŃinere a raporturilor de muncă a persoanelor încadrate în 
condiŃiile art.85 cel puŃin doi ani de la data încadrării şi pentru alte situaŃii; 

- verificarea respectării obligaŃie prevăzută la art.10(1) din lege, privind comunicarea locurilor de 
muncă vacante – au fost aplicate 15 avertismente şi 3 amenzi contravenŃionale în sumă totală de 
9.000 lei; 

- verificarea respectării obligaŃie prevăzută la art.10(3) din lege, privind comunicarea locurilor de 
muncă vacante – au fost aplicate 15 avertismente; 

- a fost propusa de către organele de control, suspendarea acreditarea acordată pentru un furnizor de 
servicii specializate în  conformitate cu prevederile HG 277/2002. 

Înregistrarea, urmărirea şi recuperarea debitelor rămase neachitate este făcută de catre   
compartimentele de specialitate ale AJOFM GalaŃi. 
 

 
CAPITOLUL VIII 

 
BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ 

 
 

Executia bugetului asigurarilor pentru somaj 
 

Executia bugetara la 31.12.2016 se prezinta astfel: 
 

 
Nr.crt. 

 
Denumire 
indicator 

Program 
(lei) 

Realizat 
(lei) 

% 

1 Venituri 27.531.000 21.578.730 78,38 
2 Cheltuieli 24.927.000 23.107.090 92,70 
3 Deficit 2.604.000 -1.528.360  
 

Veniturile programate la data de 31.12.2016 sunt in suma de 27.531.000 lei din care:  contributii 
angajatori 0,5% - 11.982.000 lei, contributii asigurati 0,5%- 11.565.000 lei, contributii la fondul de 
garantare 0,25% - 3.591.000 lei, venituri din contracte de asigurare – 6.000 lei,  diverse venituri – 
387.000 lei.   
Realizarile la 31.12.2016 sunt in suma de 21.578.730 lei, reprezentand 78,38% din care: contributii 
angajatori 0,5% - 8.987.263 lei, contributii asigurati 0,5%- 8.786.158 lei, contributii la fondul de 
garantare 0,25% - 2.130.670 lei, venituri din contracte de asigurare – 941 lei,  contributii conf OG 
82/2010 – -7 lei, diverse venituri – 255.220  lei si sume primite de la UE FSE – 1.418.498  lei. 
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Cheltuielile programate la data de 31.12.2016 sunt in suma de 24.927.000 lei, realizandu-se plati in 
suma de 23.107.090  lei, reprezentand 92,70%, avand urmatoarea componenta: 

 

Nr. 
Crt. 

Capitol 
bugetar 

Denumire indicator Progamat 

(lei) 

Realizat 

(lei) 

1 5004 Total cheltuieli 24.927.000 23.107.090 

2 6404 Cheltuieli Fond garantare  212.000  85.495 

3 6504 Invatamant 138.800 107.544 

4 6804.10 Cheltuieli de personal 2.096.000 2.071.473 

5 6804.20 Bunuri si servicii 552.200 466.233 

6 6804.51 Transferuri 4.626.000 3.711.133 

7 6804.57 Asistenta sociala 12.600.000 12.069.212 

8 8004.20 Bunuri si servicii 10.000 9.288 

9 8004.57 Asistenta sociala 4.695.000 4.586.712 

 

 

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) 

 
135.800 

 
107.544 

 
79,19 

 
Asistenta sociala                                 

 
4.695.000 

 
4.586.712 

 
97,69 

 
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 40.000 

2 Stimularea angajatorilor care angajeaza absolventi 466.878 

3 Stimularea angajarii absolventilor (beneficiari prime de 
incadrare) 

33.403 

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

3.257.261 
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5 Stimularea angajatorilor pentru angajare elevi si studenti 
(conform.Legii 72/2007) 

5.559 

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

783.611 

  

Total 

 

4.586.712 

 

Situatia sintetica a cheltuielior finantate in anul 2016 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 23.107.090 
2 6404 Cheltuieli fond garantare 85.495 
2 6504 Invatamant 107.544 
3 6804 Asigurari si asistenta sociala 18.318.051 
4 8004 Actiuni generale economice, comerciale si de 

munca 
4.596.000 

 
X.3. Excedentul bugetului asigurarilor pentru somaj 
La data de 31 decembrie 2016 se inregistreaza un deficit al bugetului asigurarilor de somaj in 

suma de 3.573.535 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 
2.045.175 lei. 
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CONCLUZII 
 

 
 

In vederea atenuarii impactului  somajului crescut la nivelul judetului, AJOFM Galati a intervenit 
prin diverse actiuni pe piata muncii, atat in sprijinul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, 
cat si in sprijinul angajatorilor. In acest sens, AJOFM Galati a venit in intampinarea angajatorilor prin 
organizarea de  intalniri directe intre agenti economici si absolventi sau alte persoane aflate in cautare 
de loc de munca. Astfel, pe langa cele doua burse ale locurilor de munca, organizate in mod traditional 
in fiecare an, in 2016 s-a desfasurat si o sesiune din cadrul proiectului de promovare a Scolii de Ucenici 
derulat in parteneriat cu ArcelorMittal. Lansata in 2014, Scoala de Ucenici ArcelorMittal Galati face 
parte dintr-un program educational extins, menit sa atraga forta de munca tanara si sa sustina sistemul 
local de invatamant tehnic. 

Cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautare de loc de munca in concordanta 
cu locurile de munca vacante comunicate de angajatori si sporirea sanselor de ocupare pe piata 
muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile (tineri, someri de lunga durata, persoanele de etnie 
roma, persoane cu dizabilitati, persoane eliberate din detentie, tineri cu risc de marginalizare sociala), 
reprezinta cele mai importante obiective specifice avute in vedere si in anul 2017. Pentru realizarea 
acestor obiective este necesara implicarea tuturor factorilor de decizie in vederea crearii de noi locuri 
de munca. Se are in vedere in acest sens si 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. 

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, reprezinta o alta directie importanta pe care AJOFM Galati o are de parcurs 
in anul 2016. 

Avand in vedere deficitul de forta de munca din anumite regiuni reclamat de reprezentantii 
mediului de afaceri, asociat cu tendinta acestora de a-si reloca activitatea in alte state, pentru anul 
2017 s-a impus, la nivel national, luarea de urgenta a unor masuri de stimulare a mobilitatii interne a 
lucratorilor. Astfel, potrivit prevederilor OUG nr.60/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru stabilirea unor 
masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice, in anul 2017 se vor acorda 
urmatoarelor stimultente financiare, sau prime de angajare, dupa cum urmeaza: 
- prime de activare pentru somerii neindemnizati; 
- prime de incadrare  pentru incadrarea la o distanta mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu; 
- prime de instalare pentru incadrarea inalta localitate, la peste 50 km de localitatea de domiciliu, cu 

schimbarea  domiciliului; 
- prime de relocare; 
- acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca tineri NEET; 
- acordarea  de subventii angajatorilor care incadreaza in munca someri de lunga durata; 
 
 
 
 
 
 

 


