
 

AGENTIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ GALATI  

Operator de date cu caracter personal nr. 561 

Str. Domneascã, nr. 191, Galati 

Tel.: +4 0236 412262; Fax: +4 0236 4155151 

e-mail: ajofm@gl.anofm.ro;  

www.galati.anofm.ro;  

 Page 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  AL  

 
 AJOFM  GALATI 

 
 

ANUL 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGENTIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ GALATI  

Operator de date cu caracter personal nr. 561 

Str. Domneascã, nr. 191, Galati 

Tel.: +4 0236 412262; Fax: +4 0236 4155151 

e-mail: ajofm@gl.anofm.ro;  

www.galati.anofm.ro;  

 Page 2 
 

 

 

 

 

CUPRINS 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL I.  OBIECTIVELE SI DIRECTIILE DE ACTIUNE ALE AGENTIEI  JUDETENE PENTRU 

OCUPAREA FORTEI DE MUNCA GALATI IN ANUL 2016  
 
 
CAPITOLUL II.  EVOLUTIA  SOMAJULUI INREGISTRAT IN ANUL 2016 
 

 
CAPITOLULIII.          REALIZAREA PROGRAMULUI PENTRU OCUPAREA FORTEI  
                             DE MUNCA SI A PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALA  
 
 
CAPITOLUL IV.          MUNCA IN STRAINATATE 
 

 
CAPITOLUL V.           COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALA 
 

 
CAPITOLUL VI.          PROIECTE ALE AJOFM   FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE 

 
 
CAPITOLUL VII.            CUNOASTEREA SI APLICAREA CONSECVENTA A REGLEMENTARILOR SPECIFICE    

ACTIVITATII DESFASURATE 

 
 
CAPITOLUL VIII.   ACTIVITATEA DE CONTROL MASURI ACTIVE IN ANUL 2016 
 
 
CAPITOLUL IX.   BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ 
 
 
CONCLUZII 
 
 
 
 



 

AGENTIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ GALATI  

Operator de date cu caracter personal nr. 561 

Str. Domneascã, nr. 191, Galati 

Tel.: +4 0236 412262; Fax: +4 0236 4155151 

e-mail: ajofm@gl.anofm.ro;  

www.galati.anofm.ro;  

 Page 3 
 

 

CAPITOLUL I.   
OBIECTIVELE SI DIRECTIILE DE ACTIUNE ALE AGENTIEI  JUDETENE PENTRU OCUPAREA 
FORTEI DE MUNCA GALATI IN ANUL 2017  

 
In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in Contractul de performanta manageriala 
pentru anul 2017, 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); 

 Furnizarea serviciilor EURES prevazute in legislatia comunitara cu 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; 

 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; 

 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 (POCU) 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 2017 

          

Conform Balantei Fortei de Munca la 01.01.2017, la nivelul judetului Galati, principalii 
indicatori ai pietei muncii au urmatoarele valori: 

 Resurse de munca: 330300, din care femei 155600 ; 

 Populatia activa civila: 194000 , (din care femei 86300) , formata din:  

     - populatia ocupata civila 175100   (din care femei 78700) 

     - someri inregistrati  18900  (din care femei 7600) 

 Populatia in pregatire profesionala si alte categorii de persoane in varsta de munca: 
136300 (din care femei 69300); 

* Sursa: Institutul National de Statistica, Balanta Fortei de Munca judetul Galati, la 01.01.2017  

( ultima balanta  trasnsmisa).  
 
Comparativ cu Balanta Fortei de Munca la data de 01.01.2016, se constata o diminuare a 

populatiei ocupate civile si implicit a populatiei active civile, insotite de o crestere a numarului 
somerilor inregistrati la nivel judetean: 

 

 
Indicator 

 
01.01.2016 

 
01.01.2017 

Diferente fata de 
anul precedent 

Populatia activa civila, 
formata din: 

 
198400 

 
194000 

 
-4400 

 
Populatia ocupata civila 

 
180600 

 
175100 

 
-5500 

 
Someri inregistrati 

 
17800 

 
18900 

 
+1100 

 

 
De-a lungul ultimilor ani, judetul Galati s-a aflat in topul judetelor cu rata mare a 

somajului inregistrat. Rata medie anuala a somajului inregistrat in anul 2016 a fost de 
9,16%. La sfarsitul anului 2017 rata medie a somajului inregistrat in judetul Galati era de 
9,19%, aproximativ la aceelasi nivel cu cea din 2016. Aceasta evolutie a ratei somajului 
inregistrat a fost influentata in mare masura de scaderea populatiei active civile 
manifestata la nivelul judetului Galati. 

 
Situatia comparativa  privind  rata somajului inregistrat in judetul Galati in anii 2016, 2017 este 

urmatoarea: 
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 Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun. 

 
 
Iul. 

 
 
Aug. 

 
 
Sept. 

 
 
Oct. 

 
 
Nov. 

 
 
Dec. 

 
Rata 
somajului 
inregistrat 
in anul 2016 8,95 8,84 8,75 8,75 8,73 9,36 

 
 
 
 

9.56 

 
 
 
 

9.32 

 
 
 
 

9.35 

 
 
 
 

9.36 

 
 
 
 

9.40 

 
 
 
 

9.52 

 
Rata 
somajului 
inregistrat 
in anul 2017 9,95 9,75 9,19 9,33 9.44 9,95 

 
 
 
 

9.88 

 
 
 
 

9.38 

 
 
 
 

9.12 

 
 
 
 

8.53 

 
 
 
 

7.97 

 
 
 
 

7.86 
 

Evolutia ratei somajului inregistrat in anul 2017, comparativ cu anul 2016,  este prezentata in 
graficul urmator: 
 

 

 
 
Anul 2017 este marcat de o variatie importanta a ratei somajului inregistrat, 

amplitudinea dintre 7,86% nivel minim inregistrat in  luna decembrie 2017 si 9,95% nivel 
maxim inregistrat in lunile ianuarie si iunie  2017, fiind de 2,09 pp. Aceasta evolutie a fost 
determinata, cu precadere, de  

 Numarul mare de absolventi promotia 2017 inregistrati  (2100 absolventi) in lunile iunie, 
iulie,august 2017; 
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 Reducerea numarului mediu de beneficiari de venit minim garantat carora li s-au 
eliberat adeverinte,  cu 1184 persoane, de la 15126 in anul 2016, la 13942 in anul 2017. 
Motivele care au condus la o astfel de evolutie sunt urmatoarele: 

- Nereinnoirea cererilor de luare in evidenta agentiei  (expirare dosare) 
- Iesiri din evidenta ca urmare a neindeplinirii conditiilor de acordare a venitului 

minim garantat; 
- Iesiri din evidenta ca urmare a intensificarii actiunilor de cuprindere a 

beneficiarilor de venit minim garantat in masuri active de stimulare a ocuparii 
( finalizate cu incadrarea in munca si/sau cuprinderea la cursuri a unui numar 
de 260 persoane in anul 2017); 

- Iesiri din evidenta a beneficarilor de venit minim garantat din alte  motive: 
pensionare, plecare in strainatate, deces; 

 Cresterea numarului de incadrari in munca, generata de cresterea numarului de locuri de munca 
vacante inregistrate in anul 2017; 

Situatia centralizatoare, pe luni, privind evolutia numarului de someri si a ratei 
somajului inregistrat este urmatoarea: 

  

Total someri 

inregistrati 
in anul 

2017, din 

care: 

Someri 

indemnizati 

Someri 
neindemniz

ati 

Rata 

somajului 
inregistrat 

in anul 2017 

(%) 

Femei 
Total someri 
inregistrati 

in anul 2016 

Ianuarie  19307 2726 16581 9,95 7691 17747 

Februarie  18912 2196 16716 9,75 7612 17544 

Martie 17830 2129 15701 9,19 7190 17362 

Aprilie  18107 2068 16039 9,33 7338 17351 

Mai  18304 2064 16240 9,44 7434 17325 

Iunie  19298 1751 17547 9,95 8048 18563 

Iulie  19168 1832 17336 9,88 8133 18960 

August 18204 2591 15613 9,38 7722 18497 

Septembrie 17700 2451 15249 9,12 7540 18552 

Octombrie 16550 1618 14932 8,53 6911 18577 

Noiembrie 15459 1542 13917 7,97 6394 18645 

Decembrie  15245 1617 13628 7,86 6189 18889 

Medie 
anuala 17840 2049 15791 9,19 7350 18168 
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Comparativ cu anul 2016, numarul mediu al somerilor inregistrati este mai mic cu 327, 

astfel incat acesta a evoluat de la 18167 stoc mediu al anului 2016, la 17840 stoc mediu someri 
in anul 2017. Pe categorii de someri situatia comparativa 2016 - 2017 se prezinta astfel: 

 
  

Anul 2017 
 
Anul 2016 

Diferente  
Anul 2017 – 
Anul 2016 

 
Stoc mediu anual SOMERI 
INDEMNIZATI 

 
2049 

 
2066 

 
-17 

 
Stoc mediu anual SOMERI 
NEINDEMNIZATI 

 
15791 

 
16101 

 
-310 

 
Stoc mediu anual  TOTAL SOMERI  

 
17840 

 
18167 

 
-327 

 
Rata medie somaj inregistrat (%) 

 
9.19 

 
9.16 

 
0.03 

  

Se observa scaderea mai accentuata a  numarului mediu de someri neindemnizati in anul 
2017, cu 310, in timp ce in cazul somerilor indemnizati aceasta a fost doar de 17.  

Pornindu-se de la un numar de 18889 someri inregistrati la nivel judetean la sfarsitul 
anului 2016, pe parcursul anului 2017 s-au inregistrat urmatoarele fluxuri de intrari si iesiri: 
intrari 12714 persoane si iesiri 16358 persoane. Din numarul total de intrari, de 12714 
persoane, 8625 sunt intrari noi  in somaj ( 2302 disponibilizari curente, 2242 noi absolventi, 
2269 noi beneficiari venit minim garantat, 1812 noi neindemnizati). 

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 
2017, comparativ cu aceeasi perioada din anul 2016: 

 

 
 

Indicator 

 
Anul  
2017 

 
Anul  
2016 

 
Diferenta 
2017 - 
2016 

 
Rata somajului inregistrat la data de 31 decembrie (%) 

 
7,86 

 
9,52 

 
-1,66 

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

 
7,17 

 
8.51 

 
-1,34 

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

 
8,41 

 
10.35 

 
-1,94 

Numar someri, din care: 
- someri indemnizati 

- someri neindemnizati 

15245 
 

1617 
13628 

18889 
 

2158 
16731 

-3644 
 

-541 
-3103 
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Nivel de studii someri, total din care: 

- someri cu studii primare, gimnaziale, profesionale 

- someri cu studii liceale si postliceale 

- someri cu studii superioare 

 
15245 

 
13686 
1194 
365 

 
18889 

 
16656 
1870 
363 

 
-3644 

 
-2970 
-676 

2 

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

 
6744 

 
5596 

 
1148 

 
 

Din punct de vedere al distributiei somerilor pe niveluri de instruire pe tot parcursul 
anului 2017, ca si in anii anteriori, se poate observa ca ponderea somerilor cu studii inferioare 
(fara studii, cu studii primare, gimnaziale, profesionale si de ucenici) este net superioara 
ponderii somerilor cu studii medii si superioare: 

 stoc mediu someri cu studii superioare: 396 ( 2,22%) 
 stoc mediu someri cu studii medii (liceale si postliceale): 1745 (9,78%) 
 stoc mediu someri fara studii, cu studii primare, gimnaziale, profesionale si de 

ucenici: 15699 (88%) 
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 pe parcursul anului 2017, grupele de varsta in care se regasesc cei mai multi someri raman 
grupele 40-49 ani (5649 numar mediu someri) si peste 55 ani (3700 numar mediu someri).  
Ambele grupe de varsta au inregistrat numarul maxim de someri si in anii anteriori: 

 

15699 

1745 

396 

STOC MEDIU ANUAL SOMERI INREGISTRATI 

STUDII  INFERIOARE ( FARA
STUDII, STUDII PRIMARE
INCOMPLETE, PRIMARE,
GIMNAZIALE, SC. PROFES.,
SC. COMPLEMENTARA)

STUDII MEDII ( LICEALE,
POSTLICEALE)

STUDII SUPERIOARE
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Analiza somajului inregistrat, pe medii de provenienta, dar si a incadrarilor in munca in 
anul 2017, evidentiaza urmatoarele: 

 

 
An 2017 

 
TOTAL, 
din care: 

 
Urban 

 
Rural 

Nr.  
persoane 

 
% urban  

Nr.  
persoane 

 
% rural 

 
Numar mediu 
someri in evidenta 
in anul 2017  
  

 
 

17840 

 
 

2964 

 
 

16,61 

 
 

14876 

 
 

83,39 

 
Numar incadrari in 
munca prin 
derularea 
Programului de 
Ocupare a Fortei de 
Munca 
 

 
 

6744 

 
 

4292 

 
 

63,64 

 
 

2452 

 
 

36,36 

 
Ponderea net superioara a somerilor cu domiciliul in mediu rural este data de numarul 

mediu mare de beneficiari de venit minim garantat, de peste 13000 persoane. 
Important de mentionat este si interesul scazut manifestat de persoanele din mediul 

rural, in special persoanele beneficiare de venit minim garantat, in a accesa un loc de munca si 
a participa la masurile active oferite de agentie. In continuare se manifesta 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 

2248 836 

3380 

5649 

2027 

3700 

Stoc mediu someri in anul 2017, pe grupe de varsta 

<25 ani

25-29 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-55 ani

>55 ani
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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.) 
Meseriile cel mai mult solicitate pe piata muncii din judetul Galati, in  anul 2017 sunt: agent 
securitate, vanzator, operator suport tehnic pentru comunicatii electronice, ucenic, ambalator 
manual, confectioner asamblor articole din textile, sudor, lacatus mecanic, operator 
confectioner industrial imbracaminte, operator PC, manipulant marfuri, sofer autocamion, 
muncitor necalificat in industria confectiilor.  

     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 

 
 

2016 

 
398 

 
828 

 
935 

 
556 

 
720 

 
646 

 
354 

 
449 

 
677 

 
355 

 
482 

 
275 

 
6675 

 
 

2017 

 

214 

 

567 

 

790 

 

633 

 

653 

 

557 

 

570 

 

806 

 

888 

 

724 

 

990 

 

890 

 

8282 

 
Domeniile in care s-au efectuat cele mai multe incadrari in munca in anul 2017 sunt:  

activitati de investigatie si protectie, fabricarea articolelor de imbracaminte, activitati ale 
centrelor de intermediere telefonica, industria alimentara, fabricarea altor mijloace de 
transport, industria constructiilor metalice si a produselor din metal, comert, activitati de 
servicii informatice, constructii civile, lucrari speciale de constructii, fabricarea de masini 
utilaje si echipamente, transporturi terestre. 
 

Evolutia si tendintele pietei muncii locale influenteaza intr-o masura definitorie  
capacitatea  de absorbtie a fortei de munca. Astfel, cauze precum: 

 deprofesionalizarea unei mari parti a populatiei active civile, datorata unor perioade 
indelungate de inactivitate, perioada in care majoritatea au devenit beneficiari de venit 
minim garantat; 

 migratia fortei de munca calificate si inalt calificate  in tari din spatiul UE; 
 selectia, oarecum discriminatorie din partea angajatorilor, in ceea ce priveste varsta  

viitorilor angajati, in detrimentul experientei profesionale a persoanelor cu varsta de 
peste 45 ani; 

 slaba pregatire profesionala a absolventilor de invatamant inregistrati in evidenta  
agentiei; 

sunt semnale demne de luat in calcul in stabilirea si realizarea obiectivelor cu  privire la 
cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautare de loc de munca. 
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         CAPITOLUL III. 
 
 
III.1. REALIZAREA PROGRAMULUI PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA  
 SI A PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALA IN ANUL 2017 
 

Prin Programul judetean de ocupare a fortei de munca aprobat de catre Agentia Nationala 
pentru Ocuparea Fortei de Munca,  a fost planificata incadrarea a 5500 persoane.  
Cele 5500 persoane ce urmau a fi ocupate si tipurile de masuri finantate din bugetul asigurarilor pentru 
somaj se prezinta astfel:  

 5000 persoane prin acordarea serviciilor de mediere, din care 2750 perioada nedeterminata, 
2250  perioada determinata; 

 105 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; 

 20 persoane prin acordarea de prime de activare somerilor neindemnizati; 

 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; 

 20 tineri NEET*, prin acordarea de subventii angajatorilor la incadrare; 

*Conform prevederilor OUG nr. 60/2016 pentru modificarea si completarea Legii 76/2002 privind 
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, Tinerii NEET sunt considerati 
tinerii cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani, care nu au loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant 
si nu participa la activitati de formare profesionala. 

 20 someri de lunga durata, prin acordarea de subventii angajatorilor la incadrare; 

 40 persoane prin stimularea mobilitatii fortei de munca, din care: 

 15 prin incadrarea intr-o localitate la o distanta de peste 15 km fata de domiciliu (prima de 
incadrare); 

 15 prin incadrarea in alta localitate, la peste 50 km. de localitatea de domiciliu, cu 
schimbarea domiciliului (prima de instalare); 

 10 persoane prin acordarea de prime de relocare; 

 80 persoane prin acordarea de subventii angajatorilor pentru incadrarea absolventilor din 
institutii de invatamânt; 
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 70  absolventi beneficiari de prima de incadrare; 

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

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

 5 persoane prin incheierea de contracte de solidaritate; 

 
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 stabila; 

 gradul redus de dezvoltare economica.  

In anul 2017 acest program s-a derulat in localitatile Fartanesti, Valea Marului, Varlezi. 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 2017 la nivelul localitatilor Brahasesti, Ghidigeni, Umbraresti. 
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 2017, au fost incadrate in munca, prin derularea Programului  
de Ocupare a Fortei de Munca un numar de 6744 persoane, in crestere cu 1148 persoane incadrate 
comparativ cu anul 2016. Acest nivel reprezinta 122,62 % fata de cât a fost programat pentru anul 
2017. 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, informare si consiliere profesionala, cât si la formare profesionala sau la 
una dintre masurile de subventionare, la total, insa, fiind evidentiata o singura data. 

Pana la data de 31 decembrie 2017 au fost incadrate 65 persoane din cele trei localitati 
implicate in Programul special de ocupare, 40 in Fartanesti, 18 in Valea Marului si 7 in  Varlezi. In anul 
2017 a fost incadrata 1 persoana de etnie roma prin derularea programului special pentru persoanele de 
etnie roma, cu domiciliul in localitatea Brahasesti. 
 
Programul de ocupare a fortei de munca pentru anul 2017, pe grupuri tinta, a prevazut incadrarea in 
munca a:  

 30 someri de lunga durata, din care:  

 15 tineri sub 25 ani,  

 15 someri de lunga durata in vârsta de peste 25 ani,  

  40 persoane de etnie roma;  



 

AGENTIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ GALATI  

Operator de date cu caracter personal nr. 561 

Str. Domneascã, nr. 191, Galati 

Tel.: +4 0236 412262; Fax: +4 0236 4155151 

e-mail: ajofm@gl.anofm.ro;  

www.galati.anofm.ro;  

 Page 13 
 

   5 persoane cu handicap; 

   5  tineri care au parasit sistemul de protectie a copilului;  

 
Din cele 6744 persoane incadrate in anul 2017,  67 persoane apartin urmatoarelor grupuri tinta:    

 2 persoane cu handicap; 

 2 persoane de etnie roma; 

 3 tineri care au parasit sistemul de protectie al copilului; 

 2 persoane eliberate din detentie; 

 23 someri de lunga durata< 25 ani 

 35 someri de lunga durata>25 ani 

 
Ponderea persoanelor din mediul urban incadrate in munca prin derularea Programului pentru 
Ocuparea Fortei de Munca se mentine ridicata (peste 60%), atat in anul 2016, cat si in anul 2017. 
Astfel, din totalul de 6744 incadrari in munca in anul 2017, 4292 reprezinta numarul persoanelor din 
mediul urban (63,64%), iar 2452  al celor din mediul rural (36,36%). 
In ceea ce priveste incadrarea pe sexe, ponderea femeilor incadrate in munca este mai redusa 
comparativ cu cea a barbatilor. Astfel, in anul 2017 un procent de aproximativ 40% din totalul 
persoanelor incadrate era reprezentat de femei. 
Din punctul de vedere al statutului persoanelor aflate in cautare de loc de munca incadrate in 
munca, cele 6744 persoane încadrate sunt structurate astfel: 

- 5150 şomeri neindemnizati; 
- 1581 şomeri indemnizati; 
-     13 alte categorii de persoane aflate in cautare de loc de muncă; 

 
Masurile active care au condus la un numar semnificativ de persoane incadrate comparativ cu 
nivelul anual planificat in 2017 sunt urmatoarele:  

 Acordare de prime de activare somerilor neindemnizati la incadrare: plan 20, realizat 726; 
 incadrare someri cu varsta>45 ani, unici intretinatori conform prevederilor art.85 din Legea 

76/2002, modificata si completata: plan 395, realizat 607; 
  incadrarea in urma organizarii de cursuri de formare profesionala finantate din Bugetul 

Asigurarilor pentru Somaj (BAS): plan 105, realizat 408; 
 
 AJOFM Galati a avut in derulare in anul 2017 si  Programul special pentru tinerii cu risc de 
marginalizare sociala. Nivelul planificat a fost de 5 persoane, iar nivelul realizat a fost de 60%, 
respectiv incadrarea in munca a 3 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 2017 nici un angajator nu a 
solicitat incheierea unui contract de stagiu pentru absolventii de invatamant superior. 

Adoptarea Legii nr.164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de 
munca, in luna iulie 2017, a determinat transformarea  Programelor de ucenicie  in programe de 
formare profesionala atractive. Astfel, angajatorii care incheie contracte de ucenicie, beneficiaza, la 
cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului, de o suma in cuantum  de 1125 lei/luna pentru 
fiecare persoana cu care a incheiat contract de ucenicie, acordata din bugetul asigurarilor de somaj, in 
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limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Contractele de ucenicie se pot derula pe o perioada 
cuprinsa intre 12, 24 sau 36 luni, in functie de tipul programului de formare profesionala organizat 
(dobandirea de competente corespunzatoare unei calificari de nivel 2, 3 sau 4).  La nivelul anului 2017 
AJOFM Galati a  estimat incheierea unui numar de 15 contracte de ucenicie. Datele centralizate la 
data de 31 decembrie 2017 indica un numar de  38 contracte de ucenciie incheiate in 2017 si aflate 
in derulare la inceputul anului 2018 (8  contracte de ucenicie incheiate cu S.C. ADINA S.R.L. si 30 
incheiate cu S.C. RIVER EYE FASHION S.R.L.). Alte 4 contracte de ucenicie au fost incheiate, dar si 
reziliate in anul 2017. 
De-a lungul anului 2017 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. 
 
Un aspect important de mentionat este faptul ca si in cursul anului 2017 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. Astfel, s-au organizat intalniri directe, la sediul AJOFM Galati, intre 
mari angajatori din judetul Galati si persoane aflate in cautare inregistrate in evidetele agentiei. 
Printre acesti angajatori  se  numara Santierul Naval Damen Galati S.A., ArcelorMittal Galati, Adina 
S.R.L., Menarom PEC S.A., Cozamin S.A., Patisgal S.R.L., Dialfa Security S.R.L 
 

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 2017, au fost 
ocupate 219 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 

 
1120 

 
93 

 
1892 

 
1650 

 
113 

 
Bursa locurilor de munca 

pentru  Absolventi 

 
1058 

 
70 

 
2282 

 
1135 

 
106 
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III.2. REALIZAREA PLANULUI DE FORMARE  PROFESIONALA  IN ANUL 2017  
 

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

pentru anul 2017 a fost elaborat in urma analizelor efectuate pe plan local, 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 2017 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 2017, pentru AJOFM Galati 
prevedea cuprinderea unui numar de 1067 persoane, dintre care 1027 de someri beneficiari de servicii 
gratuite de formare profesionala. Dintre acestia, 789 urmau sa beneficieze de programe de formare 
profesionala finantate din BAS, iar 238 din FSE.  

Programele de formare profesionala prevazute a fi oferite in acest an, sunt urmatoarele: 
1. Agent de securitate 
2. Ajutor mecanic auto 
3. Barman preparator 
4. Bucatar 
5. Camerista 
6. Cofetar 
7. Competente antreprenoriale 
8. Comunicare in limba engleza 
9. Confectioner asamblor articole din textile 
10. Contabil 
11. Electrician constructor 
12. Expert achizitii publice 
13. Frizer (pentru persoane aflate in detentie) 
14. Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 
15. Impletitor papura 
16. Ingrijitor batrani la domiciliu 
17. Inspector/referent resurse umane 
18. Lucrator instalator pentru constructii 
19. Lucrator in alimentatie 
20. Lucrator in comert 
21. Lucrator in  cultura plantelor 
22. Maseur 
23. Operator confectioner industrial (pentru ucenicie) 
24. Operator introducere, validare si prelucrare date 
25. Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie 
26. Patiser 
27. Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca 
28. Sudor electric 
 

In cadrul acestor 28 de programe de formare profesionala (cu 49 de cursuri planificate), au fost 
organizate in acest an 37 de cursuri, la care au fost cuprinse in total 871 de persoane, dintre acestea 
865 fiind someri (705 de someri cuprinsi dupa 1 ianuarie 2017 si 160 de someri cuprinsi in cursuri aflate 
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in derulare in acest an). Pana la 31.12.2017, au absolvit 613 de someri si au abandonat 78 de someri 
(dintre care 16 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 30 cursuri incepute dupa 01.01.2017 finantate doar din bugetul asigurarilor 
pentru somaj, au fost cuprinse 710 de persoane, dintre care 705 someri.  
Situatia furnizarii serviciilor de formare profesionala organizate de la  01.01.2017, se prezinta astfel: 

- Prin alti furnizori – planul anual prevedea organizarea a 10 programe de formare profesionala 

care sa se desfasoare prin alti furnizori autorizati, dintre care 5 cu finantare din BAS si celelalte 

din FSE. Nu s-au derulat programe de formare finantate din FSE, iar cu finantare BAS au fost 

contractate 2 programe de formare profesionala si in cadrul acestora s-au organizat 3 cursuri, la 

care au fost cuprinsi 60 de someri.  

- Prin Centru propriu de formare profesionala – au fost organizate de la inceputul anului 7 cursuri 

la care au fost cuprinsi 174 someri.  

- Prin Centre Regionale de formare profesionala – s-au inceput in acest an 20 de cursuri, de care 

au beneficiat in total 476 de persoane, dintre care 471 someri. 

 

Repartizarea statistica pe grupuri tinta, a somerilor participanti la programele de formare profesionala 

incepute in acest an, este urmatoarea:  

- 490 femei; 
- 215 barbati; 
- 539 someri cu indemnizatie; 
- 166 someri fara indemnizatie; 
- 8 persoane cu dizabilitati;  
- 2 romi; 
- 2 postinstitutionalizati; 
- 8 eliberati din detentie; 
- 140 proveniti din mediul rural; 
- 565 proveniti din mediul urban; 

 
 
Situatia privind gradul de ocupabilitate a somerilor participanti la curs: 

- 163 someri „usor ocupabili” 
- 90 someri „mediu ocupabili” 
- 355 someri „greu ocupabili” 
- 97 someri „foarte greu ocupabili” 

 
Situatia privind somerii de lunga durata: 

- 5 someri de lunga durata <25 de ani 
- 17 someri de lunga durata, cu varsta peste 25 de ani 

 
Structura pe varste a somerilor cuprinsi la cursuri in 2017, se prezinta astfel: 

- 138 someri tineri cu varsta <25 ani, din care 104 tineri<25 ani, aflati in primele 4 luni de la 
inregistrarea in baza de date; 

-    112 someri cu varsta cuprinsa intre 25-35 ani; 
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-    198 someri cu varsta cuprinsa intre 35-45 ani; 
-    257 someri cu varsta >45 ani, din care 49 someri cu varsta >55 ani; 

 
Structura pe nivel de studii a participantilor la cursuri: 

- 225 nivel primar, gimnazial sau profesional; 
- 321 nivel studii medii (liceal sau postliceal); 
- 159 nivel universitar. 
 

Structura pe forme de pregatire : 
- 278 someri in programe de initiere; 
- 270 someri in programe de calificare/recalificare;  
- 157 someri in programe de perfectionare.  

 
Din totalul absolventilor care se afla in monitorizare in acest an, pana la data de 31.12.2017 s-au 
angajat un numar de 408 absolventi ai programelor de formare profesionala, organizate integral cu 
finantare din BAS (nu au mai fost organizate in ultimul an, cursuri pentru someri finantate din FSE).  
Structura pe niveluri de pregatire a absolventilor de cursuri angajati in 2017, este urmatoarea: 

- 118 absolventi angajati, cu  studii superioare; 
- 15 absolventi angajati cu studii postliceale; 
- 153 absolventi angajati, avand studii liceale; 
- 69 absolventi angajati, cu invatamant profesional/arte si meserii; 
- 53  angajati, cu invatamant gimnazial/primar 

 
Structura pe varste a absolventilor de cursuri angajati in 2017, se prezinta astfel: 

- 50 absolventi angajati, cu varsta <25 ani din care 2 tineri NEETs; 
- 71 absolventi angajati, cu varsta cuprinsa intre 25-35 ani; 
- 123 absolventi angajati, cu varsta cuprinsa intre 35-45 ani; 
- 164 absolventi angajati, cu varsta >45 ani din care 35 someri cu varsta >55 ani; 

 
Referitor la repartizarea statistica pe grupuri tinta a absolventilor de programe de formare profesionala 
care s-au angajat in 2017, mentionam ca avem 1 incadrat persoana cu handicap si 3 incadrati din grupul 
tinta persoane eliberate din detentie. 
 
Din cei 408 de someri ocupati, 322 sunt din mediul urban, 86 sunt proveniti din mediul rural, 302 sunt 
femei, 106 barbati, 300 sunt someri indemnizati, 108 someri neindemnizati. 
 

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

prezinta astfel: 

Anul 2017 Planificat Realizat 
Grad de 

realizare 

Numar cursuri, din care: 49 37  76 % 

- Cu finantare BAS 41 37 90 % 

- Cu finantare FSE 8 0 0 % 
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- Organizate prin alti furnizori autorizati 17 3 18 % 

- Organizate prin centrul propriu 7 8 114% 

- Organizate prin centre regionale 25 26 104% 

Numar someri cuprinsi la cursuri, din care: 1027 865 84 % 

- cuprinsi la cursuri cu finantare BAS 789 865 110 % 

- cuprinsi la cursuri cu finantare FSE 238 0 0 % 

Contracte de ucenicie 15 42 280 % 

 

 

 
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 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 pentru 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 programului Reactivate si asistenta acordata persoanelor interesate pentru suport 

financiar in vederea angajarii intr-un stat membru UE; 
 
 
Astfel, in anul  2017, prin compartimentul EURES au fost realizate urmatoarele activitati: 
 

 promovarea a locurilor de munca in SEE destinate cetatenilor romani, oferte intrate in perioada 
ianuarie-decembrie 2017, respectiv 5536 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. 

 588 persoane au fost informate, asistate si consiliate - au fost oferite informatii cu privire la 
functionalitatea retelei EURES prin sedinte individuale (134 persoane) sau de grup (15 sesiuni 
cu participarea a 454   persoane), servicii de consiliere si orientare pentru locurile de munca 

http://www.eures.anofm.ro/
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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;etc. 

 au fost organizate si s-a desfasurat  15 sesiuni de informare EURES:  
 27 februarie 2017, seminarul  cu tema “Ucenicia, cariera si mobilitatea in spatiul 

economic european”– avand drept scop promovarea oportunitatilor de ocupare oferite de 
reteaua EURES si de alte  retele europene in randul liceenilor. 
Evenimentul s-a desfăşurat cu participarea liceenilor din  

 Colegiul Tehnic de Alimentatie si Turism Dumitru Motoc,  

 Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu,  

 Liceul Tehnologic Anghel Saligny din Galati.  
La aceasta actiune au participat in total 60 de liceeni. 

 16 martie 2017, seminarul  cu tema “CARE EURES - Asistenta medicala in UE” avand 
drept scop promovarea oportunitatilor de ocupare oferite de reteaua EURES si de alte  retele 
europene in randul elevilor scolilor postliceale sanitare. La seminar au participat 51 de elevi ai 
Scolii Postliceale Sanitare Christiana Galati 

 21 martie 2017, seminarul  cu tema "FOCUS EURES" - Atelier de consiliere interactiv 
EURES avand drept scop promovarea oportunitatilor de ocupare oferite de reteaua EURES 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. La seminar au participat 24 de persoane aflate 
in cautarea unui loc de munca. Evenimentul s-a desfasurat in mod interactiv si aplicativ cu acces 
la informatii prin intermediul calculatorului 

 10 aprilie 2017, seminarul  cu tema INFO EURES - Oportunitati de ocupare in Spatiul 
Economic European avand drept scop promovarea oportunitatilor de ocupare oferite de reteaua 
EURES, tinerilor, studentilor si absolventilor aflati in cautarea unui loc de munca. La seminar au 
participat 50 tineri din cadrul Universitatii Danubius Galati. 

 12 aprilie 2017, seminarul  cu tema INFO EURES - Oportunitati de ocupare in Spatiul 
Economic European avand drept scop promovarea oportunitatilor de ocupare oferite de reteaua 
EURES tinerilor, studenti si absolventi, aflati in cautarea unui loc de munca. La seminar au 
participat 58 de persoane din care 53 studenti si 5 cadre didactice din cadrul Universitatii 
Dunarea de Jos Galati. 

 Au urmat o noua serie de sesiuni de informare EURES pentru elevii de liceu cu tema 
“Ucenicia, cariera si mobilitatea in spatiul economic european”: 
-16 mai 2017- Colegiul de industrie alimentara Elena Doamna. La seminar au participat 
40 de elevi. 
-18 mai 2017 – Colegiul economic Virgil Madgearu. La seminar au participat 32 de elevi. 
-24 mai 2017 Liceul tehnologic Simion Mehedinti. La seminar au participat 25 de elevi. 
-25 mai 2017 – Liceul teoretic Emil Racovita. La actiune au participat 10 de elevi. 

 6 iunie 2017, seminarul  cu tema "FOCUS EURES" - Atelier de consiliere interactiv 
EURES avand drept scop promovarea oportunitatilor de ocupare oferite de reteaua EURES 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Locatia: Colegiul Tehnic "Radu Negru".La 
seminar au participat 27 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca fiind prezentat in plus 
si Programul „Reactivate”- suport financiar pentru persoanele peste 35 de ani interesate de a 
lucra in UE; 

 7 decembrie 2017, seminarul RURAL EURES cu tema Oportunitati de oupare in Spatiul 
Economic European” avand drept scop promovarea oportunitatilor de ocupare oferite de 
reteaua EURES persoanelor din mediul rural. Locatia: comuna Priponesti la care au participat 
33 persoane in principal beneficiare de venit minim garantat. 
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 o ultima serie de sesiuni de informare EURES pentru elevii de liceu cu tema “Ucenicia, 
cariera si mobilitatea in spatiul economic european”: 
-15 decembrie 2017 -  Liceul Tehnologic Anghel Saligny din Galati la care au participat 
16 liceeni iar la Colegiul Tehnic Paul Dimo cu o participare de 42 liceeni .  

 
 

Toate evenimentele EURES destinate tinerilor au avut 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 sustine financiar 
transportul pentru interviu, costurile de relocare şi cursuri de limbă străină. 
Au fost oferite participantilor materiale informative precum: pliant „EURES – reteaua serviciilor 
publice de ocupare”, brosuri – „Cum sa realizam un bun CV”, „Cum sa redactam o scrisoare de 
intentie”, „Cum sa pregatim interviul de angajare”, „Cum sa ne identificam abilitatile si 
calitatile”, „Cum sa alegi cursuri de formare profesionala”, „Cum sa profiti de beneficiile unei 
diplome de formare profesionala”, „Cum sa iti dezvolti spiritul antreprenorial”, „Cum sa iti 
gasesti un loc de munca in spatiul economic european” 

 
 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 
experimentarii unor conditii inacceptabile de munca sau, in cazuri extreme, chiar a 
exploatarii prin munca.    

 avantajele mobilitătii 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 experientelor, etc. 

 oportunitatile oferite cu transparenta si gratuitate prin reteaua EURES, servicii de calitate 
oferite atât pentru lucrători, cât şi pentru angajatori; accesarea portalului national EURES si a 
portalului european 

 portofoliul EUROPASS – CV Europass, scrisoare de intentie si prezentarea la interviu in vederea 
accesarii unui loc de munca; 

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

locuinte, a unei şcoli, sistemul fiscal, costul vietii, sănătate, legislatia 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. 

 prezentarea Programului „Reactivate”- suport financiar pentru persoanele peste 35 de ani 
interesate de a lucra in UE; 
 

 In cadrul Burselor de locuri de munca organizate de AJOFM Galati a fost organizat standul 
destinat promovarii retelei EURES si a locurilor de munca disponibile la nivel european, in cadrul 
caruia u fost oferite informatii detaliate persoanelor participante interesate; 
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 Pentru selectiile organizate la nivel national in domeniul agriculturii, au fost promovate: 
 - locurile de muncă vacante în Spania pentru munca sezonieră în agricultură pentru recoltarea 
căpşunilor, campania 2018. In urma participarii la selectie a fost selectata 1 persoana din Galati. 
  

Evolutia numarului de locuri de muncă vacante primite prin reteaua EURES în anul 2017 

    Luna Număr 

de locuri 

de 

muncă 

vacante 

primite  

Dintre acestea, cele mai multe 

locuri de muncă au fost primite 

de la angajatori din: 

Dintre acestea, cele mai multe locuri 

de muncă au fost oferite pentru 

ocupatiile: 

Ianuarie 

261 
Marea Britanie (154), Germania 

(64) 

Marea Britanie (144 ingrijitori la 

domiciliu, 10 asistenti medicali 

generalisti), Germania (analişti 

programatori, operatori la maşini şi 

utilaje, tehnicieni etc.) 

Februarie 

542 Malta (300), Cehia (90) 

Malta (300 şoferi de autobuze şi 

tramvaie), Cehia (40 operatori pe 

maşini de polizat, rectificat; 30 şoferi 

de autobuze   

Martie 

354 Spania (204), Croatia (70) 

Spania (200 muncitori necalificati in 

agricultura-ambalare), Croatia (70 

instructori  si coordonatori de programe 

de pregatire fizica si activitati 

recreative)  

Aprilie 414 
Suedia (141), Germania (110), Malta 
(70) 

Suedia (60 mecanici navali, 60 sudori), 
Germania (50   Soferi de autocamioane si 
masini de mare tonaj, 15 educatoare, 11 
bucatari), Malta (50 Operatori la masini si 
utilaje) 

Mai 638 
Malta (250), Marea Britanie (116), 
Danemarca (90) 

Malta (250 șoferi de autobuze și tramvaie), 
Marea Britanie (50 personal auxiliar de 
îngrijire de sănătate, 30 îngrijitori la 
domiciliu, 25 asistenti medicali generaliști), 
Danemarca (60 muncitori necalificati in 
culturi vegetale, 30 functionari în 
transporturi) 

Iunie 175 Germania (447, Slovenia (44) 

Germania (16 chelneri, 11 bucătari, 10 
șoferi de autocamioane), Slovenia (40 
muncitori necalificati în industria 
prelucrătoare) 

Iulie 342 Polonia (100), Germania (80) Polonia (100 electricieni constructii), 
Germania (22 chelneri, 22 bucatari, 13 
analiști programatori software) 
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August 

514 
Marea Britanie (315), Irlanda (54), 
Germania (49) 

Marea Britanie (150 manipulanti de marfă, 
75 măcelari, 75 ambalatori), Irlanda (25 
măcelari, 25 manipulanti marfa), Germania 
(20 bucătari, 9 chelneri) 

Septembrie 1040 Spania (801), Malta (150) 
Spania (800 muncitori necalificati in 
agricultura), Malta (150 soferi de autobuze 
si tramvaie) 

Octombrie 875 
Portugalia (330), Danemarca (230), 
Marea Britanie (160) 

Portugalia (330 muncitori necalificati în 
agricultură), Danemarca (200 muncitori 
necalificati în agricultură, 20 distribuitori 
ziare), Marea Britanie (100 muncitori 
necalificati în creşterea animalelor, 60 
măcelari) 

Noiembrie 144 Finlanda (60), Malta (31) 
Finlanda (60 montatori de instalatii electrice 
şi izolatii), Malta (15 dulgheri, 10 
constructori de structuri metalice, 6 zidari) 

Decembrie 237 Spania (150), Germania (45) Spania (150 agricultori),Germania (25 
instructori pregătire fizică, 7 chelneri) 

Total 5536     

        

    

 

Oferte pe tari 

 

 

Nr. oferte Tara 

 

 

1179 Spania 

 

 

916 Malta 

 

 

804 Marea Britanie 

 

 

623 Germania 

 

 

371 Danemarca 

 

 

330 Portugalia 

 

 

174 Suedia 

 

 

155 Slovacia 

 

 

146 Irlanda 

 

 

144 Republica Ceha 

 

 

122 Polonia 

 

 

114 Finlanda 

 

 

89 Slovenia 

 

 

75 Norvegia 

 

 

71 Belgia 

 

 

70 Croatia 

 

 

68 Italia 

 

 

26 Olanda 
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18 Austria 

 

 

14 Luxembourg 

 

 

11 Ungaria 

 

 

6 Letonia 

 

 

4 Bulgaria 

 

 

3 Lituania 

 

 

2 Franta 

 

    

     
 
          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 vederea garantarii egalitatii de tratament pentru toate 
persoanele incadrate in munca pe teritoriul unui stat membru UE s-a stabilit ca legislatie aplicabila, 
legislatia statului membru in care persoana in cauza isi desfasoara activitatea salariata sau 
independenta. 
 Aplicand prevederile acestor regulamente in ceea ce priveste prestatia de somaj, in anul 2017, 
AJOFM Galati a primit de la institutii competente din alte state membre UE sau de la persoane fizice 
interesate un numar de 81 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 2017 s-au inregistrat 23 cazuri de export al 
prestatiilor in conditiile prevăzute de Regulamentul CE 1408/71 din urmatoarele tari membre UE: 
Franta (1), Spania (1), Germania (4), Italia (1), Norvegia (2), Danemarca (9), Portugalia (2), Olanda (2). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGENTIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ GALATI  

Operator de date cu caracter personal nr. 561 

Str. Domneascã, nr. 191, Galati 

Tel.: +4 0236 412262; Fax: +4 0236 4155151 

e-mail: ajofm@gl.anofm.ro;  

www.galati.anofm.ro;  

 Page 24 
 

 
          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 2017 au fost aprobate pentru finantare din fonduri europene doua noi proiecte depuse in 
cadrul programului Programul Operational Capital Uman (POCU), in care AJOFM Galati are calitate de 
partener: 

1. Titlu proiect: „Antreprenoriat si creativitate in tara ta” 

Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti 

Obiectvul specific 3.7 Creșterea ocupării prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona 
urbană, perioada de implementare 36 luni. 
Proiectul finanteaza 36 de IMM-uri in ce se vor infiinta in regiunea de sud-est, de catre romanii din 
Diaspora care doresc sa se intoarca in tara. Acestia vor crea prin firmele lor 72 de locuri de munca. 
Buget: 10.271.366 lei din care AJOFM Galati 1.128.555 lei 
 
 
2. Titlu proiect: „PROMEDIU” – Program eficient de pregătire practică a studentilor în domeniul 
protectiei și monitorizării mediului 
 
Axa prioritară 6: Educatie şi competente 
 
Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14, perioada de imlementare 24 luni. 
Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului absolventilor de învătământ tertiar 
universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităti de 
învătare/ cercetare/ inovare.  
Grup tinta – 250 studenti 
Buget total: 2.226.500 lei din care AJOFM Galati 177.959 lei 
Parteneriatul isi propune sa includa 250 studenti ca participanti la stagii de practica, sa certifice 180 
studenti din care cel putin 110 absolventi sa obtina un loc de munca 
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           CAPITOLUL VII 
 
           ACTIVITATEA DE CONTROL MASURI ACTIVE IN ANUL 2017 
 

           

Analiza activitătii de control măsuri active şi aspectele constatate ca urmare a controalelor 
efectuate şi a actiunilor întreprinse. 

1. Informatii despre controalele tematice efectuate: 
a) -   număr controale planificate – 117; 

-   număr controale realizate 88 din care 7 controale în afara programului de control. 
b) Controalele efectuate sunt structurate pe tematicile abordate astfel: 

- stimularea încadrării în muncă a absolventilor de învătământ – 11 controale; 
- stimularea încadrării şomerilor în varstă de peste 45 de ani sau unici întretinători de familie şi 

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

- verificarea acreditării furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă 
- 5 controale; 

- la 79 agenti economici a fost verificată respectarea prevederilor art.41(2) din lege, privind 
anuntarea la AJOFM a încadrării în muncă pentru persoanele provenind din rândul şomerilor 
indemnizati, în termen de trei zile; 

- la 79 agenti economici, a fost verificată respectarea obligatiei prevăzută la art.10(1) din lege, 
privind comunicarea locurilor de muncă vacante; 

- la 79 agenti economici, a fost verificată respectarea obligatiei prevăzută la art.10(3) din lege, 
privind comunicarea ocupării locurilor de muncă vacante; 

- la 79 agenti economici a fost verificat modul în care se respectă prevederile art.21 din lege privind 
depunerea declaratiilor lunare privind evidenta nominală a asiguratilor şi a obligatiilor de plată la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
 

2.  Dificultăti întâmpinate: 

- majoritatea notificarilor de control transmise catre agentii economici de verificat se intorc, fara sa 
fie comunicate, cu avizul lipsa domiciliu; 

- respectand procedura de control modificata, durata de desfasurare a controlului si de incheiere a  
procesului verbal de control a crescut considerabil; 

- activitatea de control masuri active este desfasurata de o singura persoana si tinand cont de faptul 
ca aceasta activitate nu consta numai in controlul propriu-zis, ci necesita si alte operatiuni, 
respectiv editarea notificarilor, evidenta proceselor verbale, corespondenta interna cu celelalte 
compartimente, corespondenta cu alte institutii, arhivare documente, intocmit rapoarte, situatii, 
facut deplasari, consultare baze de date, site-uri, consultare documente, etc., este foarte greu de 
acoperit programul de control, precum si celelate solicitari, sesizari, care apar in cadrul acestei 
activitati. 

 
3.   Gradul de realizare a graficului de control măsuri active: 

    În programul de control pentru anul 2017 au fost cuprinse un număr de 117 societăti,  din care au   
fost   verificate 88 societăti, având deci un grad de realizare de 75,2%.   Activitatea de control, 
începând cu luna februarie 2017 este desfaşurată de o singură persoană, programul de control fiind 
întocmit pentru două persoane. 



 

AGENTIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ GALATI  

Operator de date cu caracter personal nr. 561 

Str. Domneascã, nr. 191, Galati 

Tel.: +4 0236 412262; Fax: +4 0236 4155151 

e-mail: ajofm@gl.anofm.ro;  

www.galati.anofm.ro;  

 Page 26 
 

             Facem mentiunea că au fost efectuate în afara programului de control un număr de 7 
controale, dintre care: 

 patru controale au fost efectuate în urma sesizării compartimentului de specialitate 
din cadrul AJOFM Galati cu privire la nerespectarea obligatiilor prevazute de art.85;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 două controale au avut loc din dispozitia Directorului Executiv la solicitarea agentilor 
economici de a fi acreditati ca furnizori de servicii, conform HG277/2002; 

 un control a avut loc la solicitarea unui agent economic pentru calcularea unei 
diferente de subventie încasată necuvenit la art.85. 

 
4. Informatii privind controalele inopinate realizate: 

 patru controale au fost efectuate în urma sesizării compartimentului de specialitate 
din cadrul AJOFM Galati cu privire nerespectarea obligatiilor prevazute de art.85.    

                                                                                                                                                                      

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

-          în cazul stabilirii debitelor din deducere contributie la bugetul asigurărilor de şomaj  
s-a trasat ca măsură să se întocmeasca declaratii rectificative şi să se depună la AJOFM şi la Ministerul 
Finantelor Publice; 
- pentru societătile la care au fost stabilite debite din încasare, din dobânzi sau penalităti se 
indică contul în care să se facă plata şi s-a trasat ca măsură achitarea acestora în termenul prevăzut de 
lege; 
- pentru societătile care au primit avertisment pentru nerespectarea art.10(1),10(2), art.10(3) şi 
art.41(2) a fost trasată ca masură remedierea deficientelor constatate şi respectarea pe viitor a 
obligatiilor prevăzute la aceste articole. 

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

 

6.   Informatii privind controalele reprogramate: 

a)  numărul controalelor reprogramate; 
-  au fost reprogramate 31 controale. 
b)  motivul reprogramării: 
-    datorită controalelor efectuate în afara programului de control; 
-    datorită suprapunerii activitătii de control cu alte activităti desfasurate: 
-   unele controale reportate sunt pentru societăti ale căror reprezentanti nu au putut fi 
contactati având adresa schimbată, telefoanele debranşate, fiind făcute demersurile pentru a 
fi obtinute informatii de la alte institutii în vederea încheierii proceselor verbale de control; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGENTIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ GALATI  

Operator de date cu caracter personal nr. 561 

Str. Domneascã, nr. 191, Galati 

Tel.: +4 0236 412262; Fax: +4 0236 4155151 

e-mail: ajofm@gl.anofm.ro;  

www.galati.anofm.ro;  

 Page 27 
 

 

                           Debitele stabilite şi modul de recuperare al lor.  

 

Debitele constatate în anul 2017 de către structurile proprii de control măsuri active sunt în  
sumă de  8.163 lei şi au fost conform tematicii abordate, următoarele: 

- stimularea încadrării şomerilor în varstă de peste 45 de ani sau unici întretinători de familie şi 
şomerilor care în termen de 3 ani respectiv 5 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru a 
solicita pensie anticipată partial sau de acordare a pensiei pentru limită de varstă – la 8 societăti au 
fost stabilite debite plus dobânda şi penalităti în valoare totală de 8.163 lei pentru nerespectarea 
obligatiei prevăzută la art.85(1) de mentinere a raporturilor de muncă a persoanelor încadrate în 
conditiile art.85 cel putin 18 luni de la data încadrării şi pentru alte situatii; 

- verificarea respectării obligatie prevăzută la art.10(1) din lege, privind comunicarea locurilor de 
muncă vacante – au fost aplicate 7 avertismente; 

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

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

 
 

CAPITOLUL VIII 
 

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ 
 

 
Executia bugetului asigurarilor pentru somaj 

 

 
 

Nr.crt. 
 

Denumire 
indicator 

Program 
(lei) 

Realizat 
(lei) 

% 

1 Venituri 34.997.000 21.620.796 61,79 

2 Cheltuieli 22.448.820 22.574.325 100,56 

3 Deficit 12.548.180 -953.530  

 
Veniturile programate la data de 31.12.2017 sunt in suma de 34.997.000 lei din care:  contributii 
angajatori 0,5% - 14.423.000 lei, contributii asigurati 0,5%- 15.313.000 lei, contributii la fondul de 
garantare 0,25% - 5.209.000 lei,  diverse venituri – 52.000 lei.   
Realizarile la 31.12.2017 sunt in suma de 21.620.796 lei, reprezentand 61,79% din care: contributii 
angajatori 0,5% - 9.911.417 lei, contributii asigurati 0,5%- 9.668.388 lei, contributii la fondul de 
garantare 0,25% - 2.032.208 lei, venituri din contracte de asigurare – 1.368 lei,  contributii conf OG 
82/2010 – -15 lei, diverse venituri – 7.430  lei. 
Cheltuielile programate la data de 31.12.2017 sunt in suma de 22.448.820 lei, realizandu-se plati in 
suma de 22.574.325  lei, reprezentand 100,56%, avand urmatoarea componenta: 
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Nr. 
Crt. 

Capitol 
bugetar 

 

Denumire indicator 

Progamat 

(lei) 

Realizat 

(lei) 

1 5004 Total cheltuieli 22.448.820 22.574.325 

2 6404 Cheltuieli Fond garantare  162.000 154.334 

3 6504 Invatamant 107.700 82.941 

4 6804.10 Cheltuieli de personal 2.117.120 2.112.464 

5 6804.20 Bunuri si servicii 400.000 392.913 

6 6804.51 Transferuri 3.301.000 3.209.522 

7 6804.57 Asistenta sociala 9.534.000 9.505.945 

8 8004.20 Bunuri si servicii 10.000 9.726 

9 8004.57 Asistenta sociala 6.746.000 7.283.750 

10  Plati efect in anii prec. Rec an 
crt 

 -249.127 

 

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) 

 
107.700 

 
82.941 

 
77,01 

 
Asistenta sociala                                  

 
6.746.000 

 
7.283.750 

 
107,97 

 

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 117.151 

2 Stimularea angajatorilor care angajeaza absolventi 543.114 

3 Stimularea angajarii absolventilor (beneficiari prime de 
incadrare) 

39.046 

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

5.878.388 



 

AGENTIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCĂ GALATI  

Operator de date cu caracter personal nr. 561 

Str. Domneascã, nr. 191, Galati 

Tel.: +4 0236 412262; Fax: +4 0236 4155151 

e-mail: ajofm@gl.anofm.ro;  

www.galati.anofm.ro;  

 Page 29 
 

ani pana la pensie 

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

3.058 

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

385.999 

7 Plati pt.pregatirea absolventilor si ajutor financiar 3.293 

8 Prima de acivare 309.340 

9 Prima de relocare 4.361 

  

Total 

 

7.283.750 

 

Situatia sintetica a cheltuielior finantate in anul 2017 la nivelul intregului buget al asigurarilor 
pentru somaj, structurate pe capitole de cheltuieli, se prezinta astfel: 

 

Nr.crt Capitol Denumire indicator Executie 
(lei) 

 
1 

 
5004 

 
Total cheltuieli 

 
22.574.326 

 
2 

 
6404 

 
Cheltuieli fond garantare 

 
154.334 

 
2 

 
6504 

 
Invatamant 

 
82.941 

 
3 

 
6804 

 
Asigurari si asistenta sociala 

 
15.079.874 

 
4 

 
8004 

Actiuni generale economice, comerciale si de 
munca 

 
7.293.476 

 
5 

  
Plati efect in anii prec. Rec an crt 

 
-249.127 

 
X.3. Excedentul bugetului asigurarilor pentru somaj 
 
La data de 31 decembrie 2017 se inregistreaza un deficit al bugetului asigurarilor de somaj in 

suma de 2.831.403 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 
1.877.874 lei 
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CONCLUZII 
 

 
 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 in anul 2017, dar si in anul 
ce urmeaza. Pentru realizarea acestor obiective este necesara implicarea tuturor factorilor de decizie, 
in vederea crearii de noi locuri de munca. In acest sens, se vor avea in vedere: 

 Acordarea de servicii de incluziune sociala integrate,  avand la baza o evaluare reala a 

nevoilor individului; 

 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; 

 Cresterea gradului de vizibilitate  al agentiei privind serviciile si facilitatile, primele 

acordate la incadrarea in munca; 

 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; 

Impulsionarea activitatilor economice, dezvoltarea de politici articulate de diminuare a fenomenelor de 

scadere a investitiilor la nivel judetean, constituie actiuni capabile sa conduca la un grad de ocupare 

mai ridicat in randul persoanelor aflate in cautare de loc de munca. 

 
 
 
 

 


