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CAPITOLUL I 

OBIECTIVELE ȘI DIRECȚIILE DE ACȚIUNE ALE AGENȚIEI JUDEȚENE PENTRU OCUPAREA 

FORȚEI DE MUNCĂ SIBIU  
 

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu  a fost înființată prin Legea nr. 145 din 9 iulie 

1998, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare 

Profesională.Pentru organizarea și coordonarea activității de ocupare și formare a forței de muncă, la nivel 

județean și al municipiului București, s-au înființat în subordinea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare 

Profesională, agenții județene, unităti cu personalitate juridică.  

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, denumită în continuare Agenția , este un 

serviciu public deconcentrat, în subordinea A.N.O.F.M., cu personalitate juridică, constituit la nivelul județului 

Sibiu. Agenția, organizează, coordonează și realizează la nivel județean, activitatea de ocupare a forței de muncă 

și de protecție socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Agenția asigură implementarea la nivel 

județean a măsurilor de prevenire a șomajului, protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă, organizează și coordonează activitatea de ocupare și de formare profesională a forței de muncă. Agenția 

asigură implementarea proiectelor finanțate din fondurile structurale europene în care acestea are calitatea de 

beneficiar în contractele de finanțare încheiate cu autoritățiile finanțatoare. Pentru îndeplinirea atribuțiilor, 

Agenția cooperează cu autoritățile administrației publice locale, cu organizațiile guvernamentale, cu societatea 

civilă, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum și cu partenerii sociali. 

 Pentru realizarea obiectivelor prioritare în domeniul său de activitate, conducerea Agenţiei Judetene pentru 

Ocuparea Fortei de Munca Sibiu şi-a bazat politica managerială pentru anul 2017 cu consecvenţă, în principal, pe 

următoarele direcţii de acţiune: 

 creșterea gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale persoanele în căutarea unui loc de muncă 

pe piața internă a muncii, prin implementarea măsurilor prevăzute în documentele strategice naționale; 

 furnizarea serviciilor EURES prevăzute de legislația comunitară cu privire la compensarea ofertelor și a 

cererilor de loc de muncă în cadrul Uniunii Europene; 

 întărirea capacității administrative a Serviciului Public de Ocupare în vederea furnizării de servicii și 

măsuri active de ocupare personalizate, moderne și de calitate; 

 creșterea gradului de vizibilitate a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă prin servicii și 

măsurile acordate, precum și rezultatele obținute ca urmare a implementării acestora; 

 întărirea colaborării interinstituționale la nivel național și internațional. 

Valori comune: 

Respect: relaţiile de serviciu, indiferent de funcţie şi de nivelul ierarhic, precum şi relaţiile cu cetăţenii şi 

partenerii externi se vor baza pe respect; 

Profesionalism: atribuţiile de serviciu sunt îndeplinite prin competenţă, eficienţă şi conştiinciozitate; 

angajaţii sunt bine pregătiţi şi potriviţi fiecărui post, cu atitudine proactivă, dedicaţi perfecţionării continue şi 

îmbunătăţirii performanţelor profesionale; 

Onestitate şi corectitudine: bună-credinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi comportament etic; 

Disponibilitate spre comunicare: cooperare şi colaborare inter-departamentală şi cu partenerii externi în 

abordarea şi rezolvarea problemelor intervenite în desfăşurarea activităţii şi dialog deschis cu cetăţenii. 
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CAPITOLUL II 

SITUAȚIA ȘOMAJULUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2017 
 

 Principalii indicatori care au caracterizat forţa de muncă civilă după participarea la activitatea economică, 

conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (Balanţa Forţei de Muncă la 1 ianuarie 2017), se 

prezentau, la începutul anului, astfel:  

 

 populaţie stabilă a judeţului Sibiu de 464.202  persoane; 

 populaţia activă civilă de 197.500 persoane; 

 populaţia ocupată civilă de 190.900 persoane.     

 La nivelul judetului Sibiu, pe tot parcursul anului de raportare 2017 rata șomajului s-a situat sub nivelul 

de 3,5%. Anul 2017 a debutat cu o rată a șomajului comparabilă cu cea înregistrată la finele anului 2016 (3,23% 

față de 3,42%) , după care trendul a fost descrescător aproape  tot parcursul anului ajungând la finele lunii 

decembrie 2017 la o rată de 2,42 puncte procentuale. 
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 Cele mai mici valori ale ratei șomajului în anul de raportare au fost cele înregistrate total atipic în luniile 

de toamnă-iarnă, respectiv în luna noiembrie (2,41%), decembrie (2,42%). 

 

Evoluție număr total de șomeri  în anul 2017 
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 Din analiza evoluţiei numărului de şomeri (indemnizați și neindemnizați) înregistraţi în evidenţele 

agenţiei pentru ocuparea fortei de muncă, se constată o scadere a ratei somajului, fapt datorat, in principal  

stabilitatii pieței muncii, scăderea numărului de persoane disponibilizate dar și a angajărilor persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă. 

 Aşa cum se observă în graficul de mai sus, numărul şomerilor înregistrati în evidențele agenției județene 

pentru ocuparea forței de muncă s-a situat pe parcursul anului 2017 între 6.425 (maxim) persoane  si 4.761 

(minim) persoane. Numărul șomerilor înregistrați în evidențe a  atins cel mai scăzut nivel în luna noiembrie 2017 

(4.761 persoane).  
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 Din totalul persoanelor aflate în evidența agenției la finele lunii decembrie 2017 și anume 4.770 persoane,  

1.148  persoane ( din care 535 femei)  au  beneficiat de indemnizație de șomaj (75%), 126 persoane ( din care 74 

femei) au beneficiat de indemnizație de șomaj (50%), diferența de  3.496 persoane (din care 1.400 femei) fiind 

persoanele care au solicitat fie eliberarea adeverințelor în vederea obținerii venitului minim garantat conform 

Legii nr. 416/2011, fie  persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.  

 Din mediul urban provin 1.424  persoane  (din care 648 femei), iar din  mediul rural  3.346  (din care 

1.361 femei)  așa cum se poate observa în diagrama de mai jos: 

3,346

1,424
urban

rural

Repartizarea în teritoriu la finele anului  2017 a șomerilor 

Mediul urban Mediul rural 

Denumire Nr. 

șomeri 

 

din care femei 

Denumire Nr.  

șomeri 

 

din care femei 

Municipiul Sibiu   480 253 Laslea 296 106 

Municipiul Mediaș 301 141 Hoghilag 213 77 

Orasul Dumbrăveni   230 85 Brateiu 240 83 

Orasul Copșa-Mică   87 40 Nocrich 143 54 

Orasul Avrig 76 27 Bazna 133 53 

Orasul Agnita   61 19 Roșia  121 53 

Orasul Miercurea-Sibiului 42 14 Jina  196 90 

Orasul Sălişte 53 33 Iacobeni  166 74 

Orasul Cisnădie   52 17 Alțîna  150 66 

Orasul Ocna Sibiului 25 11 Moșna  150 69 

Orasul Tălmaciu 17 8 Tîrnava  164 64 

TOTAL 1.424 648 Altele  1.374 572 

   TOTAL  3.346 1.361 

 

Evoluția numărului șomerilor indemnizați și neindemnizați în anul 2017 

 

 

  ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

ind 1443 1445 1349 1343 1253 1115 1085 1102 1112 1133 1146 1274 

neind 4810 4980 4586 4637 3977 4095 3982 3776 3749 3747 3615 3496 

Total 6253 6425 5935 5980 5230 5210 5067 4878 4861 4880 4761 4770 
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 Din analiza evoluției numărului de șomeri indemnizați și neindemnizați înregistrați în evidențele Agenției 

Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu , se constată că pe tot parcursul anului de raportare numărul  

șomerilor neindemnizați a depășit numărul șomerilor indemnizați.  Astfel ponderea şomerilor neindemnizați  în 

totalul şomerilor înregistraţi a avut valori de sub 77%, demonstrând  încă o dată faptul că persoanele intrate în 

evidenţele agenţiei nu sunt în totalitate  persoane care provin din activităţi economice sau care au fost 

disponibilizate pe parcursul anului 2017. 

 Şomerii neindemnizați sunt, de regulă, persoane care fie că au ieşit din perioada de acordare a 

indemnizaţiei de şomaj fără a se putea încadra, fie nu întrunesc condiţiile legale de acordare a indemnizaţiei de 

şomaj, dar apelează la serviciile agenţiei pentru a-şi găsi un loc de muncă. Aceştia  sunt persoane cu o pregătire 

scăzută, în majoritate provenind din mediul rural, care sunt nevoite să apeleze la autorităţile locale pentru 

obţinerea venitului minim garantat pentru a-şi asigura mijloacele de trai. 

Distribuția șomerilor după nivele de instruire la data de 31.12.2017  

- nivel de instruire primar, gimnazial, profesional 4.030 

- nivel de instruire liceal si post-liceal 477 

- nivel  de  instruire universitar 263 

TOTAL 4.770 

 Referitor la structura șomajului dupa nivelul de instruire, șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire 

primar, gimnazial și profesional au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrati în evidențele 

A.J.O.F.M. Sibiu ( 84,48%). 

 Șomerii cu nivel de instruire liceal și post-liceal reprezintă 10% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei 

cu studii universitare 5,51%. 

 De aici rezultă profilul educaţional al clienţilor agenţiei, astfel că, în majoritate, cei care au nevoie de 

serviciile noastre sunt persoane cu un nivel mai  redus de pregătire. Persoanele cu nivel de educaţie şi pregătire 

ridicat  apelează în proporţie mai mică la agenţie, gradul şi capacitatea de ocupabilitate fiind mai mari în acest 

caz.  

Structura șomajului pe grupe de vârstă la data de 31.12.2017 

 

 Din punct de vedere al structurii pe grupe de vârstă a şomerilor înregistraţi, observăm că grupele de vârstă 

în care se regăsesc cei mai mulţi şomeri rămân grupele  de vârstă 40-49 de ani (28%) cu un număr de 1.332  

șomeri,  şi 30-39 de ani (21%) cu 1.043 șomeri. Ambele grupe de vârstă au înregistrat numărul maxim de şomeri 

pe toată perioada anului 2017, fiind urmate de grupa de vârstă  peste 55 de ani (18%) cu 847 șomeri, grupa de 

vârstă 50-55 ani (16%) cu 742 șomeri , grupa de vârstă sub 25 ani (10%) cu 485șomeri , și grupa de vârstă 25-29 

ani(7%) cu 331 șomeri. 
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 Prin eforturile proprii ale agenției teritoriale s-a urmărit permanent încadrarea în muncă a persoanelor 

aflate în căutarea unui loc de muncă (someri indemnizați/neindemnizați) corespunzător pregătirii lor profesionale. 

 

Angajări ianuarie – decembrie 2017 (mediul urban/rural) 

41% 59%
angajari mediul urban

angajari mediul rural

 
În anul de referință și-au găsit un loc de muncă un număr total de 5.125 persoane, dintre care 3.017 ( 

59%) din mediu urban și 2.108 ( 41%) din mediul rural. În ceea ce privește categoriile din care fac parte 

persoanele care s-au angajat, se constată ca ponderea cea mai mare o are categoria de vârsta peste 45 ani cu 1.969 

de angajări ( 38%), urmată de categoria de vârstă  35-45 ani  cu 1.465  angajări ( 29%), categoria de vârsta 25-35  

ani cu 1.203 de angajări (23%),   categoria de vârsta sub 25 ani cu  488 de angajări (10%).  

  La acest capitol predomină categoria bărbaților care s-au angajat pe piața muncii într-un număr de 2.950 

(58%), în timp ce un număr de 2.175 ( 42%) femei au reuțit să-și găsească un loc de muncă. 
 

CAPITOLUL III 

REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI 

ALE PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ  
 

III.1.  

Rezultatele implementării Programului de ocupare a forței de muncă în anul 2017 

 Obiectivul general al Programului județean de ocupare a forței de muncă a fost încadrarea în muncă a cel 

puțin 6.800 de persoane, din care  5.550  persoane  prin activitatea de medierea muncii şi 1.250 persoane prin alte 

tipuri de măsuri active prevăzute  în Legea nr. 76/2002, modificată şi completată. În urma serviciilor acordate de 

A.J.O.F.M. Sibiu, prin agenţiile locale şi punctele de lucru, în anul 2017, au fost încadrate în muncă, până la 31 

decembrie 2017, un număr de 5.125 de persoane în căutarea unui loc de muncă. 
 

III.2.  

Măsuri de stimulare a ocupării cu finanțare din bugetul asigurărilor pentru  șomaj 
 

III.2.1. 

Informare și consiliere profesională 

 Serviciile de informare și consiliere profesională au un rol esential în activitatea desfăşurată de serviciile 

publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în  mare măsură rezultatele aplicării celorlalte tipuri de 

servicii de stimulare a ocupării, în special formarea profesională. 

Profilarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă indică poziția deținută față de piața muncii și măsurile active 

care se pot acorda pe de o parte și evidențierea punctelor slabe în ceea ce privește riscul persoanelor de a deveni 

șomeri de lungă durată.  

 Pe parcursul anului 2017, au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională şi au fost 

profilate în căutarea unui loc de muncă un număr de 9.244 persoane din care : 7.818 persoane nou înregistrate 

informate și consiliate și 1.426 persoane revenite din alte luni la informare si  consiliere profesională. 
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 Ca urmare a participării la serviciile de informare şi consiliere  profesională, 345 persoane au fost 

cuprinse la cursuri de formare profesională, 10 persoane au beneficiat de servicii de consultanţă pentru iniţierea 

unei afaceri. 

 Pentru anul 2017, prin activitatea de informare şi consiliere au fost încadrate în muncă un număr de  899 

persoane. 

 În cursul anului 2017 s-au desfășurat un număr de 7.645 şedinţe individuale și un număr de 173 ședinte 

de consiliere de grup prin care s-a urmărit creșterea șanselor de ocupare prin activitatea de informare și consiliere. 

 Prin implementarea programului „De la şcoală, la viaţă profesională, spre carieră”, s-au desfăsurat 36 de 

acțiuni în școlile din județul Sibiu. 

 Activitatea de consiliere, mediere şi orientare profesională a persoanelor cu handicap desfăşurată în 

cadrul centrului are la bază un proiect implementat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în 

perioada 2004 - 2007 în 8 centre pilot din țară. A.J.O.F.M. Sibiu, a reuşit în anul 2017 să consilieze și să ocupe în 

muncă un număr de 10 persoane, în meserii precum :muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, 

confecționer asamblor articole textile, funcționar administrativ, director societate comercială etc. 

 Profilarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă indică poziția deținută față de piața muncii și 

măsurile active care se pot acorda pe de o parte și evidențierea punctelor slabe în ceea ce privește riscul 

persoanelor de a deveni șomeri de lungă durată. Întărirea capacității și calitatii serviciilor oferite de Serviciul 

Public de Ocupare (S.P.O.) persoanelor în căutarea unui loc de muncă s-a realizat prin servicii ,, mai prietenoase,, 

în sensul apropierii de domiciliul beneficiarului, al utilizării unor instrumente care să suplinească după caz, 

serviciile ,,față în față ,, și al concentrării mai multor servicii într-o singură locație. Combinația serviciilor ,,față în 

față,, cu cele ,,la distanță,, a fost benefică în special în cazul celor care locuiesc în comunități rurale sau a celor cu 

mobilitate mai restransă. 
 

III.2.2. 

Formarea profesională 

 Asigurarea competenţelor profesionale necesare şomerilor in vederea încadrării si reîncadrării lor şi 

creşterea numărului de persoane aflate in căutarea unui loc de muncă cuprinse la cursuri a reprezentat un obiectiv 

prioritar al Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu si in anul 2017. 

 Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desăvârsirea profilului profesional al 

oricărei persoane aflate in căutare de loc de muncă, ştiut fiind faptul că prin asigurarea creşterii şi diversificării 

competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, concomitent, două obiective specifice: satisfacerea cererilor 

imediate pe piaţa muncii şi creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor. 

 Pentru anul 2017 prin Planul judeţean de formare profesională, s-a prevăzut cuprinderea în programe de 

formare profesională a unui număr de 600 persoane beneficiare de servicii de formare profesională  gratuite. Cele 

600 de persoane beneficiare de servicii de formare profesională gratuite, prevăzute în plan, sunt şomeri aflaţi în 

evidenţele agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Pe parcursul anului , în programele de formare 

profesională organizate de agenţie, au fost cuprinse 345 persoane, din care 205 femei. Bugetul asigurărilor pentru 

șomaj a asigurat resursa financiară necesară derulării în conditii optime a programelor de formare profesională 

pentru cei 345 de persoane . În cursul anului de raportare au fost organizate un număr de 17 programe de formare 

profesională , după cum urmează : 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

Program formare profesională Număr 

inspector /referent resurse umane  4 

 

bucătar  3 

 

frizer/coafor/manichiurist/pedichiurist  2 

lucrător în comerț  1 

operator introducere, validare și prelucrare date  1 

instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze  2 

sudor  1 

inspector în domeniul securității și sănătății în 

muncă  

1 

lucrător în construcții  1 

administrator pensiune turistică  1 

 

 Până la data de 31 decembrie 2017 au fost încadrați în muncă un număr de 172 absolvenți ai cursurilor de 

formare profesională, atât din cursurile organizate în anul de raportare cât și din cursurile aflate în monitorizare și 

care provin din anul anterior. 
 

III.2.3. 

Stimularea încadrării în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ 

 Subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor de învăţământ, diferenţiate 

în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat, au avut un aport important la ocuparea tinerilor înregistraţi 

în evidenţele agenţiei.  Utilizarea mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate 

tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera elevilor din anii terminali de studii, bursa locurilor de muncă 

destinată absolvenţilor a făcut posibilă angajarea  unui  număr de 166 absolventi . Din cei 166 absolvenţi angajați 

prin subvenționarea locului de muncă , 38 sunt  absolvenți ai ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte si 

meserii, 58 sunt absolvenți de învăţământ secundar superior sau post-liceal și 70 sunt absolvenți de învăţământ 

superior. 
 

Ponderea absolvenților încadrați prin subvenționarea locului de muncă 

35%

42%

23%

invatamant inferior

invatamant secundar superior

invatamant superior

 
    Tinerii absolvenţi de învăţământ care se încadrează în muncă cu program normal de lucru și pentru o perioadă 

mai mare de 12 luni primesc o primă de încadrare neimpozabilă, egală cu valoarea indicatorului social de 

referinţă, în vigoare la data angajării. In anul 2017 un număr de  28  absolvenți (16 femei)  au beneficiat de prima 

de angajare.  
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Ponderea absolvenților  care au beneficiat de prima de încadrare 

57%

43%

invatamant liceal

invatamant  universitar

 

III.2.4. 

Încadrarea în muncă a șomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare 

 În scopul prevenirii șomajului de lungă durată și stimulării șomerilor de a se încadra în muncă înainte de 

expirarea perioadei de indemnizare, s-au asigurat resursele financiare necesare acordării de alocații pentru 314 

șomeri, din care 152 femei. 

 Structura pe grupe de vârstă a persoanelor  beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea 

indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:  

 12 persoane cu vârsta sub 25 de ani; 

 5 tineri NEET; 

 63 persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani; 

 106 persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani; 

 133  persoane au vârsta de peste 45 ani; 

 39 persoane cu vârsta peste 55 de ani. 
 

Ponderea încadrării în muncă a șomerilor înainte de încetarea indemnizației de șomaj 

4%
18%

30%

36%

11% 1%

sub 25 ani 25-35 ani 35-45 ani peste 45 ani peste 55 ani tineri NEET

 
     Această măsură s-a dovedit, ca şi în anii precedenţi, mai eficientă la persoanele aparţinând grupelor de vârstă  

peste 45 ani și  între 35-45 ani ceea ce demonstrează că persoanele mai în vârstă  sunt mai interesate să se 

angajeze cât mai repede după pierderea  locului de muncă.  
 

III.2.5. 

Încadrarea în muncă prin stimularea mobilității forței de muncă 

      Mobilitatea geografică este stimulată prin acordarea de prime de încadrare sau de instalare, după caz. Aceasta 

poate fi o soluție pentru acoperirea deficitelor de forță de  muncă din anumite zone, regiuni și sectoare de 

activitate, dar este limitată ca rezultat. Potrivit programului, s-a estimat ocuparea unui număr de 15 persoane , 14 

persoane au fost ocupate  în muncă  prin acordarea de prime de mobilitate, balanţa înclinându-se în favoarea celor 

care şi-au schimbat domiciliul, astfel: 2 persoane (1 femeie) ca urmare a încadrării într-o localitate situată la o 
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distanţă mai mare de 50 km de localitatea unde au avut domiciliul, iar 6 persoane ( 2 femei)  care ca urmare a 

angajării lor şi-au schimbat domiciliul.  

    Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut efectul scontat la toate categoriile de persoane , beneficiarii 

acestei măsuri active grupându-se după cum se prezintă în tabelul de mai jos :  
 

Distribuția șomerilor încadrați prin mobilitatea forței de muncă pe grupe de vârstă 

2 2

6

4

0

1

2

3

4

5

6

sub 25 ani 25-35 ani 35-45 ani peste 45 ani

 
III.2.6. 

Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 

 Prin aplicarea complexului de măsuri active prevăzute pentru promovarea includerii sociale a persoanelor 

cu handicap apte de muncă, în cursul anului 2017 s-au încadrat în muncă 11 persoane  cu handicap prin 

subvenționarea locurilor de muncă. 
 

Distribuția pe  sexe a încadrărilor persoanelor cu handicap 

7

4
0

2

4

6

8

femei barbati

 
III.2.7. 

Încadrarea prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru   începerea unei  activităţi 

independente sau pentru iniţierea unei afaceri 

 În contextul politicii de încurajare a aşa intitulatei auto-ocupării, respectiv de a sprijini activităţile 

antreprenoriale ale asiguraţilor în sistem, agenţia a acţionat prin efort propriu şi prin intermediul furnizorilor de 

servicii specializate, în direcţia oferirii de servicii de asistenţă şi consultanţă gratuită pentru iniţierea de către 

şomeri a unei activităţi pe cont propriu.  În anul 2017 aceste servicii  au fost accesate la nivelul judetului Sibiu de 

un număr de 10 persoane.  
 

III.2.8. 

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau șomeri unici susținători ai familiilor 

monoparentale. 

 Șomajul în rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau șomeri unici susținători ai familiilor 

monoparentale constituie una din problemele stringente ale pieței forței de muncă. 

În anul 2017, au fost încadrate în muncă  664 persoane cu vârsta de peste 45 ani sau unici întreţinători de familie, 

din care: 653 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează persoane din aceste categorii și 

11șomeri care sunt părinţi unici susținători ai familiilor monoparentale. 
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653

11

someri peste 45 de ani someri unici sustinatori

III.2.9. 

Încadrarea persoanelor care mai au 5 ani până la îndeplinirea  condiţiilor de pensionare 

 Măsura activă de subvenţionare a locurilor de muncă pentru angajatorii care încadrează persoane care mai 

au maxim 5 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare este printre măsurile active prevăzute în  Legea  

76/2002, modificată şi completată, întrucât angajatorii beneficiază de această subvenție pentru o perioadă care 

poate ajunge la 5 ani.  Prin urmare agenţii economici au fost informaţi cu privire la avantajele acestei măsuri 

active, astfel că, până la 31 decembrie 2017,  au fost angajate prin subvenţionarea locurilor de muncă 21 persoane 

care mai au cinci ani până la pensie. 
 

III.2.10. 

Medierea muncii 

 Prin serviciile de mediere  au fost încadrate în muncă 3.789 persoane, din care 2.853 persoane cu contract 

de muncă pe perioadă nedeterminată iar 936  pe perioadă determinată. Activitatea de mediere a muncii a fost 

susţinută în mod  evident şi de organizarea burselor locurilor de muncă.  În anul 2017 la nivel național au fost 

organizate un număr de 2 burse ale locurilor de muncă: bursa generală a locurilor de muncă în luna aprilie și 

bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în luna octombrie și 1 bursă pentru persoanele aparţinând grupurilor 

vulnerabile. 

Nr.crt. Tip   bursă Nivel 

desfășurare 

bursă 

Nr. 

participanți 

Nr. firme 

participante 

Nr. 

locuri 

de 

muncă 

oferite 

Nr. 

persoane 

selectate 

în 

vederea 

încadrării 

în muncă 

Nr. 

persoane 

încadrate 

1 Bursa generală Național 939 70 1490 159 53 

2 Bursa locurilor de 

muncă pentru 

absolvenți 

Național  620 34 908 27 15 

3 Bursa locurilor de 

muncă pentru 

persoanele aparţinând 

grupurilor vulnerabile 

Local 660 49 793 302 42 
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III.3. 

Măsuri de prevenire a șomajului 

 Măsurile de prevenire a şomajului, constând în principal în oferirea serviciilor de preconcediere 

persoanelor ameninţate de riscul de a deveni şomeri fie ca urmare a restructurărilor unor activităţi economice, fie 

datorită unor cauze personale, au constituit o prioritate a agenţiei teritoriale.  În anul 2017 s-au acordat servicii de 

preconcediere pentru un număr de 4 societăţi comerciale. Numărul persoanelor disponibilizate colectiv şi numărul 

persoanelor care au beneficiat de servicii de preconcediere, se prezintă astfel:  

 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep  Oct Nov Dec Total  

Nr.pers. 

disponibilizate 

colectiv 

0 0 0 3 0 70 56 0 0 0 0 31 160 

Nr. pers. care 

au beneficiat 

de servicii de 

preconcediere 

0 0 0 3 0 43 26 0 0 0 0 19 91 

 

III.4. 

Programe speciale de ocupare a forţei de muncă  

 Pentru anul 2017 prin Programul special de ocupare pentru localităţi din mediul rural  s-au încadrat în 

muncă un număr de 132 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din acest mediu. 

  
 

 Prin Programul special de ocupare pentru localităţi din mediul urban - Dumbrăveni ,  până la data de 31 

decembrie 2017 s-au angajat un număr de 93 persoane. 
 

90

93

88
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92

94

Dumbraveni

PROPUS

REALIZAT

 
 

 Pentru anul 2017 au fost făcute propuneri pentru  Programul special de ocupare a forţei de muncă pentru 

comunităţi cu număr mare de etnici romi, care monitorizează localităţile cu cel mai mare număr de etnici romi din 

judeţul Sibiu. Prin acest program până la data de 31 decembrie 2017  au fost încadrate 92 persoane, așa cum 

rezultă din graficul de mai jos.  
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III.5. 

Sinteza gradului de realizare a obiectivelor Programului  județean pentru ocuparea forței de muncă în   

anul 2017 
 

Denumire indicator 

Propuneri 

P.O  

2017 

Realizat 

2017 

R/P  

% 

TOTAL PERSOANE INCADRATE din care: 6800 5125 75% 

Total persoane intrate la masuri active 20000 11266 56% 

Nr. persoane noi cuprinse in servicii de mediere a muncii 13000 5488 42% 

Încadrarea prin acordarea serviciilor de mediere 5550 3789 68% 

Nr. persoane cuprinse in servicii de de informare şi consiliere 

profesională 
9000 7818 87% 

Încadrarea prin organizarea cursurilor de formare profesionala 210 172 82% 

Ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii 

care se încadrează înainte de expirarea şomajului 
300 306 102% 

Încadrarea şomerilor peste 45 de ani sau unici susţinători unici ai 

familiilor monoparentale prin subvenţionarea locurilor de muncă 
370 664 179% 

someri cu varsta de peste 45 de ani 360 653 181% 

Încadrarea şomerilor care mai au 5 ani pana la pensie 10 21 210% 

someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale 10 11 110% 
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Încadrarea prin stimularea mobilităţii forţei de muncă 15 14 93% 

 

pt incadrarea la o distanta mai mare de 15 km (prima de incadrare) 

art 74 

5 6 120% 

cu schimbarea domiciliului  la o distanta > 50 km de domiciliu 

(instalare)  
5 2 40% 

prima de relocare art 76ˆ2 5 6 120% 

Încadrarea absolvenţilor prin subvenţionarea locurilor de muncă 150 166 111% 

Absolventi care beneficiaza de prima de incadrare 73ˆ1 50 28 56% 

Încadrarea persoanelor cu handicap prin subvenţionarea locurilor de 

muncă 
5 11 220% 

Încadrarea prin acordarea de servicii de consultanta şi asistenta 

pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea 

unei afaceri 

5 10 200% 

Incadrarea prin subvenţionarea angajatorilor de inserţie care 

încadrează tineri cu risc de marginalizare sociala 
5 2 40% 

Încadrarea elevilor si studentilor conform Legii 72/2007 TOTAL, 

din care 
70 88 126% 

Elevi 60 87 145% 

Studenti 10 1 10% 

Numar persoane cuprinse la cursuri de formare profesionala 600 345 58% 
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Numar persoane angajate prin contracte de ucenicie 12 2 17% 

Numar persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare si 

certificare a competentelor 
5 5 100% 

Numar contracte de stagiu in baza Legii 335/2013 5 2 40% 

Prime de activare pentru somerii neindemnizati 73ˆ2 50 430 860% 

Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca 

someri neindemnizati someri de lunga durata 
20 5 25% 

Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca tineri 

NEETS 
10 25 250% 

 

 În anul de referinţă Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu şi-a atins obiectivele 

stabilite în Programul Județean pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru un numar de 14 (52%) indicatori 

generali, iar pentru un număr de 13 (48%) indicatori generali nu s-a realizat planificatul din pachetul propus. 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ  PREVĂZUȚI  PENTRU ANUL 2017 

 

Nr. 

crt. 

Denumire indicator Valoare 

stabilita 

prin 

contract 

% sau 

valoare 

programata 

noiembrie 

Realizat la data de  

30 noiembrie  2017 

Punctaj 

indicatori 

de 

realizat 

Punctaj 

total 

realizat 

valoare %   

1. Gradul de ocupare a locurilor de 

muncă vacante comunicate de 

angajatori şi înregistrate de 

A.N.O.F.M. 

75% 

75 

 29.28 1.00 0.39 

2. Gradul de ocupare a tuturor 

persoanelor din evidenţa 

A.N.O.F.M. aflate în căutare de loc 

de muncă 

35% 

32 

 38.48 1.00 1.00 

3. Rata de participare a șomerilor la 

cursuri de formare profesională 
12% 

11 
 9.89 1.00 0.90 

4. Ponderea participării femeilor la 

cursuri de formare profesională în 

total șomeri participanți la cursuri 

55% 

55 

 59.14 1.00 1.00 
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5. 
Rata de participare a şomerilor la 

măsuri active 
100% 

100 
 90.17 1.00 0.90 

6. Rata de participare a şomerilor la 

măsuri active în primele luni de la 

înregistrare, respectiv: 

 

 

    

6.a) în primele 4 luni de la înregistrare 

în cazul tinerilor 
100% 

100 
 100.00 0.50 0.50 

6.b) în primele 6 luni de la înregistrare 

în cazul adulţilor 
75% 

75 
 99.78 0.50 0.50 

7. Ponderea tinerilor cu vârsta mai 

mică de 25 de ani care, în primele 4 

luni de la înregistrare, ocupă un loc 

de muncă, participă la un curs de 

formare profesională, încheie un 

contract de ucenicie la locul de 

muncă sau încheie un contract de 

stagiu  în total tineri cu vârsta mai 

mică de 25 de ani înregistrați 

70% 

70 

 50.85 1.00 0.73 

8. Ponderea persoanelor ocupate din 

totalul participanţilor la măsuri 

active 

 

 

    

8.a) la 3 luni de la participarea la 

ultima măsură activă a pachetului 

personalizat 

20% 

20 

 66.50 0.75 0.75 

8.b) la 6 luni de la participarea la 

ultima măsură activă a pachetului 

personalizat 

25% 

25 

 78.06 0.75 0.75 

9. Ponderea persoanelor din grupurile 

cu nevoi speciale care beneficiază 

de servicii de informare şi consiliere 

profesională în numarul total de 

persoane din grupurile cu nevoi 

speciale din evidenţa ANOFM  

65% 

65 

 99.56 0.50 0.50 

10. Ponderea persoanelor ocupate din 

rândul absolvenților programelor de 

formare profesională  la: 

 

 

    

10.a) 6 luni de la data susţinerii 

examenelor de absolvire 
30% 

30 
 31.79 0.50 0.50 

10.b) 12 luni de la data susţinerii 

examenelor de absolvire 
40% 

40 
 51.38 0.50 0.50 

                                                                       Total punctaj                                                       10            8.92           

                                                                       

                                                                      Calificativ obtinut         8.92     „bine”  
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CAPITOLUL V 

MUNCA ÎN STRĂINĂTATE 

  
    A.J.O.F.M. Sibiu  prin Compartimentul  EURES  a înregistrat în baza  de date a A.N.O.F.M. în perioada 

 01.01.2017 –  31.12.2017  un  număr  de 30 de  persoane   (din care 5  femei  ) în vederea  ocupării  locurilor  de 

 muncă  din  Germania,  Spania,  Marea Britanie, Danemarca, si Portugalia. Solicitanţii de locuri de muncă au 

vârsta cuprinsă între 19  şi 55 de ani şi au optat pentru una  din   meseriile :   

 bucătar, ospătar,  economist , mecanic, recepţioner,camerista, factor poştal, electrician, sudor, lucrator in 

constructii  pentru Germania; 

 culegator căpşuni,  pentru  Spania ;  

 culegator mazare pentru Danemarca; 

 culegător zmeură pentru Portugalia. 

    În  luna ianuarie și februarie 2017  Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti prin 

A.J.O.F.M. Sibiu   a  organizat  selecţie pentru studenţii  şi  masteranzii  din toată ţara care doresc să desfăşoare 

   o   activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei  în perioada vacanţei de vară  2016 (minim 2 luni) care deţin 

cunoştinţe bune şi foarte bune de limba germană. 

    În perioada  10 - 11 martie 2017, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a prin consilierul 

EURES, a participat la Braşov  la o selecţie pentru persoanele care doresc sa lucreze in agricultura in Danemarca 

la cules de mazare. Au participat candidati din mai multe judete: Brăila, Cluj, Hunedoara, Brașov, Maramureș, 

Timiș, Vaslui, si au fost admisi 25 candidati 

    În perioada 05-06  aprilie 2017, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea  Forţei de Muncă  Sibiu   prin Consilierul 

 EURES,   a particpat la  o  selecţie organizata de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Bucureşti pentru  recrutarea  de bucatari, ospatari, receptioneri, pentru  Frankfurt - Marriot   Germania (HOGA). 

 Au participat   candiadati din mai multe județe: Bihor, Cluj, Hunedoara, Brașov, Brăila , Maramureș, Timiș, 

Vaslui, București. Au participat 12 candidaţi si au fost admiși 7 candidați. 

 

În perioada 16-17  iulie 2017, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea  Forţei de Muncă  Sibiu   prin Compartimentul 

EURES,   a particpat la  o  selecţie organizata la Sibiu de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Bucureşti pentru  recrutarea  de educatoare pentru  Germania.   A fost admise doua candidate din Bucuresti si 

Bihor.  

In decursul anului 2017 consilerul EURES a participat la seminarii de informare privind EURES si cele 

doua proiecte derulate prin EURES, respectiv Your First EURES JOB si REACTIVATE, la universitatile si 

liceele din Sibiu precum si la burse ale locurilor de munca pentru organizate de AJOFM Sibiu, dar si la Targuri de 

Joburi organizate de universitatile din Sibiu alaturi de alti angajatori.  

              

 

CAPITOLUL VI 

COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALA 
    In ceea ce priveste Regulamentul 883/2004 privind  coordonarea sistemelor de securitate socială 

Regulamentul 987/2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului 883/2004 pentru 

lucrătorii migranţi şi membrii lor de familie,  în anul 2017  A.J.O.F.M. Sibiu a primit de la instituţii competente 

din alte State membre UE sau de la persoane fizice interesate un număr de 119  de cereri pentru eliberarea 

formularelor europene.  

Ca urmare a acestor solicitări, au fost eliberate de către AJOFM Sibiu un  număr de 119 formulare europene din 

care: E 301 – 3 formulare pentru Spania ; PD U1 – 53 formulare (31 pentru Germania, 9  pentru Spania, 8 pentru 

Austria, 2 pentru Franta, 2 pentru Belgia, 1 pentru Luxembourg) U002 - 30 formulare (27 pentru Germania, 1 

Irlanda, 1 Olanda, 1 Polonia)  şi U 004 – 3 formulare pentru Germania. 

De asemenea, AJOFM Sibiu a emis  30 de formulare E 302 pentru Spania  prin care se certifică informaţii 

referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul în România ai şomerilor indemnizaţi în alte state 

membre. Aceste formulare au fost emise  la cererea persoanelor sau a  instituţiilor competente .  
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Pentru menţinerea dreptului la prestaţii de şomaj pe perioada în care şomeri ai altui Stat membru îşi căută 

un loc de muncă în România, în anul 2017 s-au înregistrat , în baza formularului U 2 , un număr de 42 de 

persoane. Prestaţia de şomaj a fost platită de instituţii competente de Statele membre implicate, astfel : 

 

Austria 1 

Danemarca 4 

Germania  30 

Norvegia 4 

Portugalia 2 

Spania  1 

 

 
CAPITOLUL VII 

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 

 

VIII.1. 

Execuția bugetului asigurărilor pentru șomaj 
  

 Venituri derulate în cursul anului 2017   : 22.726.907 lei 

 Cheltuieli derulate în cursul anului 2017 :  18.261.635 lei 

 Cheltuieli aprobate pentru anul 2017 conform filei de buget : 18.601.280 lei  

 Volumul bugetar al fondurilor europene nerambursabile gestionate : 0 
 

 

La data de 31.12.2017 veniturile totale au fost realizate în proporție 61,40%, iar gradul de realizare al 

cheltuielilor a fost de 97,97 %.         

 

                                                                                          

                                                                                               -lei- 

Cap. Denumire indicator Execuţie 

an 

5004 Total cheltuieli 18.224.145 

6404 Cheltuielile  fondului de garantare      239.198 

6504 Învăţământ      341.673 

6804 Asigurări şi asistenţă socială 12.915.715 

8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de 

muncă 
  4.765.049 

   

 Execuția bugetului asigurărilor pentru șomaj și a fondului de garantare la data de 31.12.2017 a fost 

încheiată cu un excedent al execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj în sumă de 1.857.166,97 lei  și un 

excedent al fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale în suma de 2.608.105 lei. 
 

CAPITOLUL VIII 

ACTIVITATEA CONDUCERII ȘI COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE ALE AGENȚIEI 

JUDEȚENE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SIBIU 
 Până la 31 decembrie  2017, agenția județeană a asigurat implementarea măsurilor de prevenire a 

șomajului, a măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, protecția socială a persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă a organizat și realizat activitatea de ocupare și de formare profesională a forței de muncă la 

nivel județean, astfel : 

 S-a asigurat funcționalitatea activitățiilor din domeniul programelor de ocupare, analiza pieței muncii, 

formare profesională, înregistrare șomeri, consiliere, medierea muncii și implementarea măsurilor active 
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de pe piața forței de muncă. S-a urmărit  evoluția  și tendința șomajului înregistrat la nivelul județului și pe 

diferitele structuri ale acestuia, acest lucru stând la baza stabilirii obiectivelor și elaborării programelor de măsuri 

pentru stimularea ocupării. 

 S-au  luat măsurile necesare pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, prin facilitarea 

accesului pe piața muncii a categoriilor vulnerabile : persoane din mediul rural și persoane de etnie romă , 

persoane cu dizabilități, absolvenți; a încheiat parteneriate de colaborare, a asigurat informarea și consilierea 

profesională a tinerilor în școli. 

 Susținerea financiară a măsurilor de stimulare a ocupării și plății drepturilor bănesti ale șomerilor, 

precum și a măsurilor de protecție socială specială, în cazul persoanelor disponibilizate în urma concedierilor 

colective s-a asigurat prin structura specializată în domeniul contabilității specifice unei instituții publice.  

Totodată s-au asigurat resursele materiale și financiare necesare  funcționării  activității la toate nivelurile 

organizatorice( conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat). 

 Gestionarea resurselor umane s-a desfășurat în parametrii optimi, activitățile desfășurate fiind cele 

specifice , respectiv: a fost organizat 1 concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 

instituției publice care s-au finalizat cu ocuparea acestora; s-a organizat 1 concurs de promovare în grad 

profesional superior în urma cărora 1 funcționar public a fost promovat în grad profesional superior; au fost 

întocmite lunar situații privind gestionarea funcționarilor publici , precum și situații referitoare la salarizarea 

acestora; s-a asigurat cadrul necesar pentru completarea declarațiilor de avere și de interese ale funcționarilor 

publici atât pe suport de hârtie cât și electronic; s-a asigurat întocmirea și formalizarea planului de ocupare a 

funcțiilor publice pentru anul 2018; au fost întocmite și trimise spre aprobare organigrama și statul de funcții al 

agenției teritoriale; permanent au fost actualizate dosarele profesionale ale funcționarilor publici; au fost 

întocmite decizii referitoare la încadrări, suspendări, stabilirea drepturilor salariale; în calitate de consilier etic, 

responsabilul cu resursa umană a urmărit respectarea Codului de Conduită etică de către funcționarii publici din 

cadrul agenției teritoriale și a transmis trimestrial rapoarte către Agenția Națională a Funcționarilor Publici; s-a 

asigurat actualizarea site-ului agenției teritoriale la secțiunile de resursă umană. 

  Prin activitatea juridică a A.J.O.F.M.Sibiu s-a asigurat îndrumarea metodologică privind modalităţile 

de aplicare unitară a prevederilor legale incidente domeniului ocupării forţei de muncă şi formării profesionale a 

perosanelor în căutarea unui loc de muncă, precum şi în legătură cu implementarea prevederilor legale cu privire 

la stimulentele acordate angajatorilor şi angajaţilor şi incheierea contractelor de ucenicie şi de stagiu. 

 S-a asigurat reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti (Judecătoria Sibiu, Tribunalul Sibiu, Curtea 

de Apel Alba Iulia) în cauze având ca obiect contestaţii la decizii de imputare ( 4 cauze), contestaţii la executare 

(1 cauză), contencios administrativ( 1 cauză) şi litigii de muncă (2 cauze), comercial -  Legea insolvenţei (1 

cauză). 

 S-a asigurat înregistrarea, soluţionarea, redirecţionarea, redactarea, clasarea, şi arhivarea petiţiilor primite de la 

A.N.O.F.M. Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului Judeţul Sibiu, precum şi de la petenţi care le-au depus direct 

la sediul A.J.O.F.M. Sibiu. Petiţiile au avut ca obiect în principal solicitarea de sprijin în vederea identificării şi 

ocupării unui loc de muncă, toate fiind soluţionate în termenul prevăzut de lege. În anul 2017 au fost înregistrate 

la A.J.O.F.M.Sibiu 6 petiţii având ca obiect solicitarea de sprijin în vederea identificării şi ocupării unui loc de 

muncă, dintre acestea 2 petiţii au fost clasate si 4 petiţii soluţionate. 

 S-a asigurat formularea răspunsurilor în termen la adresele şi contestaţiile primite şi repartizate 

Compartimentului juridic şi relaţii cu publicul ( 46 de răspunsuri) . 

  În cursul anului 2017 au fost acreditaţi 2 furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de 

muncă pe termen nelimitat. 

 

 Structurile de control intern specializate, constituite la nivelul agenției teritoriale(control financiar 

intern, control măsuri active și auditul public intern) au asigurat prin acțiunile proprii întreprinse menținerea și 

îmbunătățirea standardului de evoluție a principalelor activități/sub-activități din cadrul instituției publice prin 

adăugare de plus/valoare.  
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 Control de tip ex-post s-a exercitat  asupra patrimoniului propriu al instituției publice, 

veniturilor realizate și cheltuielilor efectuate, fiind activitatea care oferă informații conducătorului entității publice 

cu privire la protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.În 

urma verificărilor efectuate în anul de raportare au fost constatate o serie de deficiențe ca urmare a nerespectării 

prevederilor legale în materie, respectiv persoane care au realizat venituri lunare mai mari decât valoarea 

indicatorului social de referință în vigoare, precum și alte venituri ca urmare a încheierii unor contracte/convenții 

civile; persoane beneficiare de plata indemnizației de șomaj care au realizat venituri, urmare încadrării în muncă 

persoane înregistrate în baza de date (indemnizaţi/neindemnizaţi) care au beneficiat de prime de încadrare, prime 

de instalare sau prime de activare, ca urmare a încadrării în muncă conform prevederilor legale în vigoare şi care 

nu au menţinut raporturi de muncă/serviciu pentru o perioadă de 12 luni de la data încadrării în muncă in cazul 

primelor de încadrare sau de instalare, respectiv de 3 luni în cazul primelor de activare. Pentru deficiențele 

semnalate mai sus au fost constituite debite de recuperat în valoare totală de 56.151 lei. Au fost stabilite măsuri 

privind remedierea deficiențelor constatate ,termenele precum și  persoanele care răspund de modul de realizare a 

măsurilor și persoanele care verifică modul în care au fost realizate măsurile stabilite în urma verificărilor 

efectuate. Debitele constitutite în urma proceselor verbale de control încheiate în anul de raportare au fost 

comunicate la Serviciul Administrare buget, în vederea înregistrării în evidența contabila și la Comp. Control, 

îndeplinirea măsurilor asiguratorii și executare silită a debitelor, în vederea recuperării acestora. 

 Prin activitatea de control masuri active s-a urmarit respectarea de către angajatori a obligațiilor legale 

asumate și stipulate prin legea care reglementează acordarea subvențiilor pe piața forței de muncă. În anul de 

raportare au fost efectuate controale la agenți economici, rezultând o serie de deficiențe apărute ca urmare a 

interpretării și aplicării eronate a prevederilor legale, necunoașterea obligativității unor agenți economici de a 

elibera adeverința necesară certificării stagiului de cotizare necesar pentru persoanele care au fost disponibilizate 

și urmau să devină persoane beneficiare de indemnizație de șomaj.În cursul anului 2017 au fost efectuate 188 de 

controale fiind verificate 315 convenţii unde a fost necesar s-a aplicat sancţiunea contravenţională avertisment, 

totodată fiind constatate şi debite în valoare de 6088,11 lei. Au fost efectuate 19 controale şi 22 de verificări 

inopinate în urma unor sesizări. Pe parcursul anului au fost desfăşurate mai multe acţiuni de îndrumare şi 

informare la angajatori, la asociaţii profesionale şi patronale unde au fost prezentate şi dezbătute modificările 

legislative, obligaţiile ţi facilităţile prevăzute de Legea 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare precum 

şi cele pentru stagiari şi ucenici.  

 Compartimentul economie socială a elaborat în anul 2017, Planul județean de inserție socioprofesională 

pentru anii 2018, 2019, 2020 cu obiective care vin în întâmpinarea nevoilor persoanelor provenite din grupul 

vulnerabil din județul Sibiu. Printre măsurile și acțiunile necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor se regăsesc: 

acordarea de servicii de mediere, consiliere și formare profesională în comunități cu număr mare de etnici romi, 

organizarea de burse rezervate persoanelor defavorizate, acordarea de subvenții pentru angajatorii care încadrează 

persoane provenite din grupul vulnerabil. Documentul a fost întocmit în  conformitate cu prevederile art. 20, 

capitolul IV, din normele metodologice de aplicare a Legii 2019/2015 privind economia socială.  

 Activitatea de audit public intern este organizată, conform organigramei,  la nivel de compartiment în 

subordinea directă a managementului de top. Prin urmare responsabilul auditului intern depinde de o persoană a 

organizației (directorul executiv)  care are suficientă autoritate pentru a-i asigura independența, a-i garanta o arie 

largă de intervenție, și care să acorde o atenție adecvată comunicărilor făcute în cadrul misiunilor și acțiunilor 

corespunzătoare care decurg din recomandările emise. Prin misiunile de audit de asigurare/consiliere  formalizată 

efectuate în anul de raportare , s-au evaluat procese/activități din cadrul entității publice , stimulând îmbunătațirea 

proceselor și a operațiunilor auditate. 

 Activitatea de urmărire și executare silită a debitelor a urmărit pe tot parcursul anului 2017  

maximizarea gradului de recuperare a debitelor constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele 

provenind din contribuţii, atât de la debitorii persoane juridice, cât şi de la debitorii persoane fizice. 
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 În ceea ce priveşte numărul debitorilor persoane fizice  înregistraţi în evidenţa A.J.O.F.M. Sibiu 

la data de 31.12.2017  se constată o evoluţie crescatoare (+ 18 ) a numărului de debitori respectiv 87 faţă de 65  

câţi au fost înregistraţi la 31.12.2016. Cuantificarea în sume a debitelor provenite de la persoane fizice este redată 

în graficul de mai jos : 
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 In ceea ce priveste numarul debitorilor persoane juridice înregistrați în evidența A.J.O.F.M. Sibiu 

la data de 31.12.2017  se constată o evoluție ușor descrescătoare (- 2)  a numărului de debitori respectiv  2  față de 

4 câți au fost înregistrați la data de 31.12.2016. Dintre cei 4 debitori persoane juridice, 2 debitori se află în 

procedura insolvenției cu o valoare a debitelor însumată de 8.000 lei iar 2 debitori au fost  în procedura de 

executare silită, valoare debit  8383 lei. Cuantificarea în sume a debitelor provenite de la persoane juridice  este 

redată în graficul de mai jos : 
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 O contribuţie importantă  în  promovarea şi mediatizarea serviciilor Agenţiei Judetene pentru Ocuparea 

Fortei de Munca Sibiu  s-a realizat  prin activitatea mass-media desfăşurată în anul de raportare 2017 , prin 

evenimente ca  : 

 95 comunicate de presă  ; 

 6 conferințe de presă organizate; 

 592 de interviuri acordate ; 

 60 rubrici permanente în mass-media locală; 

 ~9.594 de materiale publicitare asigurate cu ocazia diferitelor evenimente (burse ale locurilor de 

munca, selecții EURES, pliante, invitații de participare); 

 40 solicitari de informații pe diverse teme din partea presei scrise/telefonice. 
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CAPITOLUL IX 

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL 
 

 Comisia de Monitorizare a implementării Sistemului de control intern/managerial (comisia) la nivelul 

agenției teritoriale , și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/2015, pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitaților publice, actualizat. 

 În anul 2017 activitatea comisiei s-a concretizat în :  

 Actualizarea comisiei prin decizia nr. 14/16.02.2017 

 Elaborarea planificărilor pentru ședințele de lucru;  

 Elaborarea „Listei Procedurilor Operaționale formalizate” revizuită la nivelul agenției  cu nr. Nr. 

700/18.01.2017 

 Elaborarea „Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial ”  pentru anul 2017 cu 

nr. Nr. 3893/28.03.2017    

 Elaborarea „Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei , coordonare și îndrumare 

metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial” cu nr. Nr. 9086/02.08.2017 

 Elaborarea „Listei obiectivelor generale ale agenției teritoriale” cu nr. Nr. 7986/04.07.2017 

Organizarea a 4 ședinte de lucru a comisiei  : minute de sedinta : NR. 9061/02.08.2017; NR. 1821/14.02.2017 ; 

NR. 7232/19.07.2017; NR. 15.304/07.12.2017; 

 Revizie PO privind activitatea comisiei de monitorizare ; Nr. 8971/31.07.2017 

 Revizie PS privind semnalarea neregularitatilor de incalcare a codului etic : nr. 13806/01.11.2017 

 Elaborarea PO privind avertizarea in interes public si protectia avertizorilor de integritate : nr. 

12.214/11.10.2017 

 Reviziea PO privind incheierea contractelor de asigurarea pentru somaj, nr. 12966/16.10.2017 

 Revizia PO privind achizitia serviciilor sociale si a altor servicii specific cu o valoarea mai mica decat 

pragul prevazut de legea 98/2016 privind achizitiile publice , nr. 1981/20.02.2017 

 Revizia PO privind acordarea de subventii pentru incadrarea in munca a ekevlor si studentilor legea 

72/2007, nr.3859/27.03.2017 

 Revizie PO privind activitatea de subventionarea locurilor de munca, nr. 3857/27.03.2017 

 Revizia PO privind statistica si analiza pietei muncii, nr. 2520/28.02.2017 

 Revizia PO privind activitatea echipei de gestionare a riscurilor, nr. 6789/08.06.2017 

 Revizia PO privind programele de ocupare, nr. 2703/03.03.2017 

 Elaborarea PO privind economia sociala, nr. 1744/.13.02.2017 

 Revizie PO privind achizitia serviciilor publice exceptate de la aplicarea prevederilor legii 98/2016 

privind achizitiile publice, nr. 2647/01.03.2017 
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 Unul dintre cele mai importante standarde ce compun Codul controlului intern managerial conform 

Ordinului 400/2015  pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entității publice, cu modificările si 

completările ulterioare,este Standardul 8 “ Managementul riscului”. 

 Conform standardului menţionat mai sus, fiecare entitate publică are obligaţia de a analiza sistematic, cel 

puţin o dată pe an, riscurile   legate de desfăşurarea activităţilor sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în 

direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri şi să numească responsabili pentru aplicarea planurilor 

respective. Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor cuprinde toate procesele privind identificarea, 

evaluarea şi aprecierea riscurilor, stabilirea responsabilităţilor, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a 

acestora, revizuirea periodică şi monitorizarea progresului. Astfel, la nivelul A.J.O.F.M. Sibiu conducătorul 

instituției publice a dispus ,prin act administrativ, constituirea Echipei de gestionare a riscurilor (E.G.R.) prin 

decizia nr.60/23.05.2016.Echipa de gestionare a riscurilor cuprinde conducătorii de compartimente sau 

înlocuitorii acestora(responsabilii cu riscurile) și este coordonată de către președinte, persoană care deține funcție 

de conducere, dar care este diferită de cea care coordonează Comisia de monitorizare. Deasemenea prin decizia 

nr.71/06.07.2016 s-au numit 12 responsabili cu riscurile la nivelul compartimentelor din care fac parte.  In cursul 

anului de raporatre au avut loc 3şedințe a Echipei de gestionare a riscurilor.Ordinea de zi a ședintelor s-a facut de 

către președintele  Echipei de gestionare a riscurilor iar  secretarul comisiei a convocat după caz membrii și 

responsabilii cu riscurile.  

Rezultatele : 

 S-a elaborat prin grija secretarului E.G.R. Regulamentul de organizare și funcționare , care cuprinde 

atribuțiile echipei și a membrilor E.G.R ; 

 Au fost formalizate la nivelul structurilor funcționale Liste cu activităţile desfășurate la nivelul acestora ; 

 S-a întocmit Registrul de riscuri specific pentru un numar de 10  structuri funcționale, fiind identificate  în 

prezent un număr de 315 riscuri rezidente , din care: 167 riscuri scăzute ;99 riscuri scăzute/mediu ;26 riscuri 

medii ;22 riscuri mediu/scăzut ;1 risc ridicat/ mediu/ . 

 S-a centralizat și întocmit Registrul general al riscurilor la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea 

Forței de Muncă Sibiu, document formalizat sub nr. 25.307/21.12.2016, actualizat şi înregistrat la agenţie sub nr. 

14.173/13.11.2017. 

 

CONCLUZII 

 Evoluțiile privind ocuparea forței de muncă și, în general, ale fenomenelor ce au loc pe piața muncii nu 

pot fi separate de contextul demografic, dar nici de fenomenele ce s-au manifestat pe plan european,  de creșterea 

sau descreșterea economică,  de dialogul și relaționarea directă dintre cererea și oferta de fortă de muncă, 

respectiv dintre angajatori și lucrători. 

 Putem spune că implementarea programelor de ocupare, a planului de formare profesională,a celorlalte 

acțiuni au avut ca scop final atingerea obiectivelor instituției publice. 

  Prin prezentarea rezultatelor obținute, se poate emite concluzia generală potrivit căreia Agenția Județeană 

pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu și-a desfășurat activitatea orientată spre creșterea gradului de ocupare și 

scăderea reală a ratei șomajului și prin calificarea și recalificarea persoanelor dornice de schimbarea profesiei. 
 
                            

                    Mircea Dorin  CREȚU            Dan Dumitru HURDU 

 

            Director executiv 

 

           Director executiv adjunct 

                                                         Întocmit  

Crenguţa Dana RADU
    


