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1. PREZENTARE GENERAL 

  
Pia a Muncii a suferit schimb ri puternice în ultimul deceniu. Modific rile ap rute 
au determinat crearea unei noi institu ii moderne, flexibil cu capacitatea de a 
r spunde acestor provoc ri.

 

Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc (ANOFM) împreun cu cele 
41 de agen ii jude ene, cu Agen ia Municipiului Bucure ti i cu cele 88 agen ii 
locale i cu cele 156 puncte de lucru, r spunde acestor provoc ri.

 

Serviciile sale se adreseaz persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca 
precum si  agen ilor economici.

 

Principalul s u obiectiv este cre terea gradului de ocupare a for ei de munc

 

i implicit sc derea ratei omajului.

 

Obiectivele principale ale Agen iei pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu 
sunt: 

 

institu ionalizarea dialogului social în domeniul ocup rii i form rii 
profesionale; 

 

aplicarea strategiilor în domeniul ocup rii i form rii profesionale;

  

aplicarea m surilor de protec ie social a persoanelor neîncadrate în 
munc

 

Pentru realizarea obiectivelor sale, Agen ia pentru Ocuparea For ei de Munc 
Sibiu  are urm toarele atribu ii principale: 

 

asigura si coordoneaz aplicarea politicilor in domeniul ocup rii si formarii 
profesionale; 

 

organizeaz , presteaz si finan eaz , in condi iile legii, servicii de   

 

ocupare si formare profesionala a for ei de munca neîncadrate prin 
compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii; 

 

ac ioneaz pentru sprijinirea mobilit ii for ei de munca si pentru 
asigurarea flexibilit ii func ionale a pie ei muncii;

  

coordoneaz si asigura realizarea presta iilor pentru înf ptuirea politicii de 
ocupare si circula ie  a for ei de munca pe plan intern si interna ional ; 

  

organizeaz si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, 
consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate in c utarea unui 
loc de munca in vederea ocup rii si realiz rii echilibrului intre cererea si 
oferta de for a de munca;

  

coordoneaz si realizeaz servicii de preconcediere in situa ii de 
concedieri masive de personal; 

 

sus ine rela ii de parteneriat si cofinan are in crearea de noi locuri de 
munca, îndeosebi in zonele defavorizate si in cele in care pia a muncii 
este puternic tensionata; 

 

aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei 
de munca conform instruc iunilor Agen iei Na ionale pentru Ocuparea 
For ei de Munca;
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asigura aplicarea masurilor de protec ie sociala a persoanelor aflate in 
c utarea unui loc de munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; 

 

elaboreaz studii si analize in domeniul ocup rii si formarii profesionale; 

  

face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigur rilor pentru 
omaj pentru activit ile specifice in profil teritorial;

  

administreaz bugetul asigur rilor pentru omaj repartizat si prezint 
Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munca bilan ul contabil, 
contul de execu ie bugetara si raportul anual de activitate;

  

acrediteaz furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocup rii 
for ei de munca

 

;  

 

propune programe de ocupare de nivel local, sau dup caz, zonal;

  

elaboreaz in baza indicatorilor sociali stabili i programe de activitate 
anuale, pe care le supune aprob rii Agen iei Na ionale pentru Ocuparea 
For ei de Munca si raporteaz periodic realizarea prevederilor acestora

 

;  

 

aplica, la nivel jude ean, prevederile referitoare la presta iile de omaj din 
cadrul acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state in 
domeniul coordon rii sistemelor de securitate sociala; 

 

realizeaz la nivel jude ean masurile cuprinse in Planul de implementare 
la nivel local a legisla iei armonizate cu acquis-ul comunitar;                       
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2. DIREC IA MANAGEMENTUL PIE EI MUNCII

    
2.1 Centrul de formare profesional a adul ilor

  

Centrul de Formare Profesional a Adul ilor Sibiu i-a început activitatea în anul 
2007. Aici, pe lâng omerii care beneficiaz de gratuitatea serviciilor oferite 
orice persoan interesat poate s urmeze, contracost unul din cursurile pentru 
care centrul este autorizat. 
În prezent C.F.P.A. Sibiu este autorizat s organizeze cursuri în urm toarele 
meserii: 

 

operator introducere, validare i prelucrare date 

 

buc tar

  

instalator instala ii tehnico-sanitare i de gaze 

 

lucr tor în comer

  

osp tar

  

frizer - coafor  manichiurist  - pedichiurist 

 

cosmetic

  

web design 

 

zidar  pietrar  tencuitor 

 

comunicare în limba englez

 

La data de 01.01.2008, se aflau în desf urare 11 cursuri de formare 
profesional începute în anul 2007 cu 181 cursan i omeri înscri i.

 

Pân la 31 decembrie 2008 num rul total de cursuri organizate a fost de 26 din 
care:  

- 18 au fost organizate prin Centrul propriu de formare profesional a 
adul ilor.

 

- 2 cursuri de comunicare în limbi str ine pentru un num r de 19 
absolven i angaja i i cuprin i la cursuri în conformitate cu art. 84 din 
Legea 76/2002 

- 2 cursuri de comunicare in limbi straine (31 persoane) 
- 1 curs de lucrator in electrotehnica (27 persoane) 
- 3 cursuri prin furnizori de formare profesional autoriza i

 

Pân la 31 decembrie 2008

 

au fost încadra i în munc un num r de 410 de 
absolven i ai cursurilor de formare profesional , atât dintre cursurile organizate în 
acest an, cât i din cursurile aflate în monitorizare. 
Prin programul jude ean de ocupare a for ei de munc s-a prev zut încadrarea 
unui num r de 350 persoane prin organizarea de cursuri de formare 
profesional , acest indicator fiind realizat în propor ie de  117 %. 
C.F.P.A. a întocmit conform atribu iilor, caietele de sarcini i documenta iile 
pentru elaborarea i prezentarea ofertelor pentru achizi ionarea serviciilor de 
formare profesional pentru meseriile cuprinse în Planul Jude ean de Formare 
Profesional (2 meserii) i pentru care CFPA nu este autorizat s desf oare 
programe de formare profesional (agent de paz , lucr tor în cre terea 
animalelor). 
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Personalul propriu al CFPA a realizat îndosarierea tuturor cursurilor organizate în 
anul 2007 atât la sediul propriu cât i la sediul din Media .  

2.2 Activitate informatic 

  

Compartimentul informatic a asigurat în anul 2008 administrarea re elelor locale 
de calculatoare la sediul agen iei jude ene i a punctelor de lucru de pe raza 
jude ului Sibiu. 

 

În acela i timp s-a asigurat între inerea (mentenan ) i securizarea bazelor de 
date pentru a se putea asigura actualizarea aplica iilor utilizate în cadrul 
entit ilor publice.

 

Bazele de date au fost salvate respectând procedurile de p strare a datelor i 
informa iilor prin inscrip ionarea datelor pe suport magnetic.

 

Au fost executate interog ri ale bazei de date în vederea de elaborare de 
rapoarte la cerere. 
Aparatura informatic a fost men inut în stare de func ionare prin diferite 
mijloace specifice (cur ire de viru i sau reinstal ri)

 

De asemenea personalul  agen iei jude ene pentru ocuparea for ei de munc a 
fost instruit în vederea folosirii tehnologiei informa iei (echipamente, aplica ii) ori 
de câte ori a fost nevoie. 
În acela i timp s-a realizat actualizarea serverelor din toate loca iile existente, 
astfel încât s-a asigurat accesul continuu la datele de natur informatic .

 

În cursul anului 2008 s-a reinstalat serverul pentru Legis Studio i au fost 
instalate calculatoarele de la Centrul de Formare Profesional a Adul ilor. 

 

Prin eforturi sus inute s-a reu it dezvoltarea profesionist a paginii proprii de 
internet www.ajofmsibiu.ro

 

.Aceast pagin cuprinde informa iile utile privind 
serviciile oferite, programele, activit ile din cadrul  agen iei jude ene pentru 
ocuparea for ei de munc .

 

Prin îmbun t irea sistemului informatic s-a asigurat preluarea prin po ta 
electronic a unui num r tot mai mare de  declara iile privind eviden a nominal a 
asigura ilor i a obliga iilor de plat la bugetul asigur rilor pentru omaj (adres : 
sb decl@ajofm.anofm.ro). 

 

Din datele preluate la sfâr itul lunii octombrie a.c. 9.973 agen i economici 
(angajatori) au depus declara iile lunare privind eviden a nominal a asigura ilor. 
Totalul salaria ilor (persoanelor asigurate) conform declara iilor lunare depuse a 
fost de 151.107. Din totalul agen ilor economici care au depus declara iile lunare, 
2.906 au transmis declara iile lunare prin po ta electronic (29,14%)

  

2.3 Statistica si Analiza  Pie ei Muncii si Eures

  

Formarea i func ionarea Pie ei Munci este unul din procesele fundamentale i 
complexe ale economiei de pia din România.

 

Pia a Muncii 

 

o aren unde se întâlnesc cei care au nevoie s munceasc 
(muncitori i poten iali muncitori) i cei care au nevoie de for de munc pentru 
a i desf ura activitatea (firme i persoane private).
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Ca în orice pia , i pe pia a muncii are loc un schimb: muncitorii î i ofer (vând) 
munca în schimbul banilor, sau se poate spune c angajatorii cump r munc 
de la muncitori. Astfel, lucr torii care particip în pia a muncii sunt implica i în 
ocuparea for ei de munc .

  

În perioada 01.01.08 

 

31.12.2008 s-au elaborat lucr ri de sintez , rapoarte i 
inform ri privind: omajul la nivel na ional i teritorial, disponibiliz rile de 
personal, zonele de maxim concentrare a omajului, cauzele determinante ale 
cre terii/descre terii ratei omajului.  
Lunar au fost întocmite i transmise Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei 
de Munc i raport ri ca: Programul Jude ean de Ocupare, Program Special 
Legea 116, Program Special de Ocupare pentru localit ile cu pondere mare

 

a 
cet enilor de etnie rom , Program special de ocupare pentru localit i 
defavorizate, Situa ia omerilor de lung durat , situa ia cet enilor str ini 
înregistra i la agen ia jude ean , etc. 

 

Lunar, pân în data de 10 ale fiec rei luni,  se întocmesc pentru  Institu ia 
Prefectului jude ului Sibiu  rapoarte privind activitatea agen iei,  iar semestrial se 
întocme te un raport detaliat despre activitatea agen iei jude ene pentru 
realizarea programelor de ocupare a for ei de munc i formare profesional .

 

In urma analizelor efectuate de c tre speciali tii din cadrul compartimentului,  au 
fost întocmite raport ri cu privire la : 

    

Evolu ia num rului de omeri

 

(indemniza i, neindemniza i  2007 comparativ cu anul 2008)

  

La o popula ie stabil a jude ului Sibiu de 423.125 persoane, 181.400 reprezint 
popula ia activ civil , iar 172.200 popula ia ocupat civil . 

     

- nr. persoane- 
an ian febr martie

 

aprilie

 

mai iunie

 

iul aug sept

 

oct nov dec 
2007

 

9.513 8.568 7.749

 

7.511

 

6.763

 

6.372

 

5.587

 

5.245

 

5.540

 

5.849

 

5.963

 

5.806

 

2008

 

5.827 5.726 5.561

 

5.145

 

4.574

 

4.642

 

4.601

 

4.773

 

4.785

 

5.088

 

5.479

 

5.794
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Evolutia numarului de someri 2007 - 2008
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Num rul total de omeri corespunz tor lunii decembrie 2008, de 5.794  persoane 
a crescut cu 315  persoane fa de cel din luna

 

anterioar .

  

Evolutia  
ratei somajului   

2007  2008  

An ian feb mar

 

apr mai iun iul aug sep oct nov dec 
2007

 

5.4 4.9 4.4 4.3 3.9 3.6 3.2 3 3.2 3.2 3.3 3.2 
2008

 

3.2 3.2 3.1 2.8 2.5 2.6 2.5 2.6 2.6 2.8 3 3.2 
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Rata omajului înregistrat la 31 decembrie  2008  a fost de 3,2 %, mai mare  
decât cea din luna noiembrie 2008 cu 0,2 % i egala cu cea din luna decembrie a 
anului 2007.  
Se constat c in anul 2008 rata omajului a avut valori sensibil mai mici decât 
valorile din anul 2007. 
Anual între Agen ia Na ionala a For ei de Munc i Agen ia Jude ean pentru 
Ocuparea For ei de Munc ,  se încheie un Contract de performan  managerial

 

în care sunt stabili i  indicatorii de performan

 

urm ri i la nivelul ocup rii for ei de 
munc . (se calculeaz lunar i sunt raporta i ANOFM  secret de serviciu).  

Personalul din cadrul  compartimentului a fost implicat activ în scrierea de 
proiecte cu finan are din fonduri europene: 

  

în data de 8.09.2008 s-a depus  proiectul AJOFM Sibiu serviciu public 
de ocupare la nivel european axa prioritar 4 Modernizarea Serviciului Public 
de Ocupare Domeniul Major de Interven ie 4.1 Înt rirea Capacit ii Serviciului 
Public de Ocupare prin furnizarea serviciilor de ocupare .  
Obiectivul principal al acestui proiect este relationarea ofertei serviciului public de 
ocupare cu asteptarile clientilor, persoane in cautarea unui loc de munca si 
angajatori su cuprinde :  

o implementarea unui soft privind circuitul i arhivarea documentelor ; 
o achizi ionarea de sisteme touch  screen ; 
o autorizare pentru urm toarele cursuri: agent de ocupare, formator 

i formator de formatori. 
Pentru o accesare constant a fondurilor europene este necesar dezvoltarea 
unui compartiment special pentru scriere i implementare de proiecte, format din 
personal calificat i specializat. 

 

în data de 8 decembrie 2008 s-a depus proiectul Excelen în ocupare 
axa prioritar 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul 
Major de Interven ie 4.2 Formarea personalului propriu .  
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Obiectivul principal al proiectului este acela de îmbun t ire a calit ii serviciilor 
furnizate de personalul propriu prin cre terea nivelului de preg tire a personalului 
propriu  i prin extinderea domeniilor de preg tire ale acestuia.

 

Principalele  activit i vizeaz preg tirea i certificarea personalului în domenii 
specifice de activitate: consilierea i informarea privind orientarea în carier , 
medierea muncii, dar i în domenii inovare i noutate: comunicare în limbi 
str ine, formatori de formatori i tehnologii de informare computerizat TIC.

  

în data de 15 decembrie 2008 s-a depus proiectul Servicii integrate 
pentru omeri axa prioritar 5 promovarea m surilor active de ocupare 
Domeniul major de interven ie 5.1  Dezvoltarea i implementarea 
m surilor active de ocupare , urmarindu-se ca :  

o 160 omeri s frecventeze Job Club Sibiu, Media ;

 

o 60 persoane s urmeze cursuri în domeniul construc iilor (30 Sibiu, 
30 Media ) ; 

o persoane consiliate pentru deschiderea unei afacerii proprii.  

EURES   

Ca urmare a reorganiz rii a A.N.O.F.M. prin HG nr. 640/2007, Oficiul pentru 
Migra ia For ei de Munc i-a încetat activitatea aceasta fiind preluate de 
agen iile jude ene pentru ocuparea for ei de munc .  Cei care doresc s plece la 
munc în spa iul Uniunii Europene o pot face prin intermediul re elei EURES i 
pot consulta locurile de munc vacante existente la nivelul UE pe situl 
www.anofm.ro/eures. 
Serviciile de baz ale EURES sunt cele de informare, orientare i plasament, 
oferite atât angajatorilor, cât i solicitan ilor de locuri de munc interesa i de pia a 
european a muncii. În cadrul  agen iei jude ene  pentru ocuparea for ei de 
munc exist un specialist instruit în promovarea locurilor de munc vacante de 
pe pia a european a muncii. Consilierul EURES este responsabil cu prec dere 
pentru rile Germania i Cipru dar în acela i timp ofer informa ii asupra 
condi iilor de via i munc din toate statele UE.

 

În anul 2008 au solicitat informa ii un num r de 200 persoane cu prec dere 
pentru Germania i Spania, solicitan ii având un nivel de studii mediu.

 

Datele cu privire la activitatea EURES la nivelul jude ului Sibiu sunt raportate 
lunar de c tre consilier direct Comisiei Europene în vederea centraliz rii acestora 
la nivelul UE. 
Având în vedere necesitatea coordon rii procedurii de gestionare a locurilor de 
munc declarate vacante la nivel jude ean cu asigurarea transparen ei locurilor 
de munc vacante din spa iul european, conform cartei EURES grupul de lucru 
constituit la nivelul agen iei jude ene a elaborat o procedur de lucru intern care 
reglementeaz gestionarea locurilor de munc vacante coroborat cu dreptul de 
munc al str inilor pe teritoriul României(procedur formalizat sub num r de 
înregistrare 2.630 din 18.02.2008, ultima actualizare).    
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2.4  Rela ii cu angajatorii

  
În anul 2008 personalul din cadrul acestui compartiment a urm rit realizarea 
urm toarelor m suri active:

  

o incadrarea prin organizarea cursurilor de formare profesionala 
Pentru anul 2008 num rul de persoane propus a fi încadrate prin acest set de 
masuri active a fost de  350 persoane. Pân la 31 decembrie 2008, un num r de 
410 someri  s-au incadrat in munca, conform prevederilor legale. 
Astfel acest indicator este realizat în propor ie de 117 % fa de programul pentru 
anul 2008. 

o ocuparea fortei de munca prin acordarea de alocatii somerilor care 
se incadreaza inainte de expirarea somajului 

Pentru anul 2008 num rul de someri  planificati a beneficia de alocatii a fost de   
250 persoane. Pân la 31 decembrie 2008, un num r de 453 someri au 
beneficat de acest tip de masura activa. 
Astfel acest indicator este realizat în propor ie de 181  % fa de programul 
pentru anul 2008. 

o incadrarea în munc a persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani

 

sau 
unici sus in tori ai familiilor monoparentale.

 

Pân la 31 decembrie 2008 , prin aceast m sur activ , au fost încadrate în 
munc 512 de persoane în vârst de peste 45 de ani sau unici sus in tori ai 
familiilor monoparentale, la acest indicator procentul de realizare fiind de 171% 
fa de programul pentru anul 2008.

 

o incadrarea persoanelor care mai au 3 ani pân la îndeplinirea 
condi iilor de pensionare

 

M sura activ de subven ionare a locurilor de munc pentru angajatorii care 
încadreaz persoane care mai au maxim 3 ani pân la îndeplinirea condi iilor de 
pensionare este printre m surile cele mai avantajoase ale Legii 76/2002, 
modificat i completat , întrucât persoanele angajate prin aceast m sur sunt 
subven ionate pentru o perioad care poate ajunge la 3 ani.  
Prin urmare agen ii economici au fost informa i cu privire la avantajele acestei 
m suri active, astfel c , pân la data de 31 decembrie 2008

 

au fost angajate prin 
subven ionarea locurilor de munc un num r de 9 omeri care mai au trei ani 
pân la pensie, indicatorul pentru anul 2008 realizându-se în propor ie de 90%.    

o incadrarea prin stimularea mobilitatii fortei de munca 
Pentru anul 2008 num rul de persoane propus a fi încadrate prin acest set de 
masuri active a fost de  10 persoane. Pân la 31 decembrie 2008, un num r de 
19 persoane aflate în eviden ele agen iei noastre s-au incadrat in munca, 
conform prevederilor legale. 
Astfel acest indicator este realizat în propor ie de 190 % fa de programul pentru 
anul 2008. 

o stimularea încadr rii în munc a absolven ilor institu iilor de 
înv mânt.
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M sura activ de

 
subven ionare a locurilor de munc

 
pentru absolven i

 
implementat prin Legea nr.76/2002, republicat , este o m sur eficient care a 
dus la prevenirea omajului în rândul tinerilor absolven i ai institu iilor de 
înv mânt, pân la 31 decembrie 2008 fiind încadra i 478 absolven i, respectiv 
120 % fa de num rul de absolven i prev zut a fi încadra i prin programul 
jude ean de ocupare a for ei de munc în anul 2008.

 

o absolventi care beneficiaza de prima de incadrare 
Pentru anul 2008 num rul de absolventi  propus a fi încadrate in temeiul acestei 
masuri active a fost de  150 persoane. Pân la 31 decembrie 2008, un num r de 
136 absolventi  au beneficiat de prima de incadrare. 
Astfel acest indicator este realizat în propor ie de 91 % fa de programul pentru 
anul 2008. 

o incadrarea persoanelor cu handicap. 
Prin programul jude ean de ocupare a for ei de munc , pentru anul 2008 s-a 
prev zut încadrarea a 5 persoane cu handicap prin subven ionarea locurilor de 
munc , la 31 decembrie 2008, 

 

acest indicator realizându-se în propor ie de 360 
%.   
Prin aplicarea setului de m suri active prev zute pentru promovarea includerii 
sociale a persoanelor cu handicap care au aptitudini necesare pentru ocuparea 
unui loc de munc în condi ii relativ normale de lucru, au fost încadrate în munc 
18 persoane cu handicap prin subven ionarea locului de munc .

 

o incadrarea prin acordarea de servicii de consultan i asisten

 

pentru începerea unei activit i independente sau pentru ini ierea unei 
afaceri 

Pentru anul 2008 num rul de persoane propus a fi încadrate prin acordarea de 
servicii de consultan IMM este de 10 persoane. Pân la 31 decembrie 2008, un 
num r de 7 persoane aflate în eviden ele agen iei noastre au ob inut autoriza ii 
de persoane fizice autorizate pentru a putea desf ura activit i pe cont propriu 
în domenii ca: crea ie i interpretare artistic i literar , tâmpl rie i lucr ri de 
dulgherie. 
Astfel acest indicator este realizat în propor ie de 70% fa de programul pentru 
anul 2008. 

o subven ionarea cheltuielilor

 

cu for a de munc folosit pentru realizarea 
dezvolt rii comunit ilor locale conform articolului 78 din Legea 76/2002. 

Prin aceast m sur au fost încadrate temporar în lucr ri publice de interes 
comunitar 892 persoane fa de un num r de 800 persoane propuse la începutul 
anului pentru a fi angajate. Procentul de realizare este de 112%. 

o încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate în baza legii nr. 
116/2002.  

Pentru anul 2008, prin Programul special de ocupare a persoanelor 
marginalizate social pentru jude ul Sibiu se prevede încadrarea a 15 de tineri 
marginaliza i în baza Legii nr.116/2002.

 

Prin informarea continu asupra 
facilit ilor oferite de Legea nr.116/2002 în cazul încadr rii tinerilor apar inând 
grupurilor supuse riscului de marginalizare social , 10 angajatori de inser ie au 
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încadrat, pân la 31 decembrie  2008 un num r de 27  tineri din aceste categorii, 
din care 6 sunt femei. Procentul de realizare a indicatorului este de 180%.  

2.5 Programe de ocupare  

Conform atribu iilor specificate în regulamentul de organizare i func ionare punct 
5 i fi a postului speciali tii din cadrul acestui compartiment au întocmit la 
sfâr itul anului 2007  proiectul programului jude ean al for ei de munc pentru 
anul 2008 care a fost aprobat de conducerea executiv a agen iei jude ene i 
trimis spre aprobare Direc iei Managementului Pie ei Muncii i Programe Masuri 
Active din cadrul ANOFM.  
Prin adresa nr. 3.271din 26.02.2008 a A.N.O.F.M. s-a transmis in teritoriu 
programul de ocupare aprobat si defalcat pe categorii de persoane ) 
defavorizate, elevi si studen i, romi, etc).

 

Programele specifice de ocupare a for ei de munc au fost monitorizate lunar i 
realizate rapoarte privind activitatea de ocupare: 

o Program  special de ocupare a for ei de munc pentru localit i din 
mediul rural i localit i defavorizate

 

Pentru anul 2008 Programul special de ocupare pentru localit i din mediul 
rural prevede încadrarea unui num r de 245 persoane în c utarea unui loc de 
munc din localit ile din mediul rural i localit i defavorizate.

 

Pân la data de 31 decembrie 2008

  

prin acest program i-au g sit un loc de 
munc un num r de 262 omeri. 

o Program  special de ocupare a for ei de munc pentru

 

localit i 
defavorizate  

Pentru anul 2008 Programul special de ocupare pentru localit i 
defavorizate  - COPSA MICA  prevede încadrarea unui num r de 55 persoane 
în c utarea unui loc de munc din localit ile din mediul rural i localit i 
defavorizate, pân la 31 decembrie 2008  prin acest program s-au angajat 352 
persoane. 

o Program  special de ocupare a for ei de munc pentru comunit i cu 
num r mare de etnici romi, 2008 

Pentru anul 2008 a fost elaborat Programul special de ocupare a for ei de 
munc pentru comunit i cu num r mare de etnici romi, care monitorizeaz 
localit ile cu cel mai mare num r de etnici romi din jude ul Sibiu.

  

Programul prevede încadrarea în munc a unui num r total de 250 persoane de 
etnie rom distribu ia pe localit i fiind urm toarea:

 

Prin acest program pân la data de 31 decembrie  au fost încadrate un num r de 
204 de persoane.         
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2.6. Activitatea de ocupare a for ei de munc în str in tate 

  
Activitate complex la nivelul agen iei jude ene, înfiin at în urm cu 1,5 ani, 
pân în prezent au

 

fost înscrise în baza de date na ional un num r de 122 
persoane din care 61 femei, pentru locuri de munc din Germania, Elve ia, 
Spania i Fran a. Solicitan ii de locuri de munc , cu vârste cuprinse între 20 

 

50 
ani au optat în special pentru meserii ca: 

 

osp tar, buc tar pentru Germania

  

asistent medical pentru Elve ia

  

agricultor pentru Germania i Spania 

 

tehnician agricol pentru Fran a

 

Referitor la ofertele de munc sezonier primite din partea angajatorilor spanioli, 
în urma selec iei organizat de AJOFM Vâlcea în luna octombrie 2007 din Sibiu 
au participat 7 persoane. 
În luna februarie 2008 A.J.O.F.M. Sibiu a trimis un num r de 21 candida i pentru 
selec ia organizat de AJOFM Vâlcea pentru agricultur în Spania, din care a 
fost selectat o persoan . Tot

 

în luna februarie an curent  pentru sectorul agricol 
din Danemarca au fost selectate un num r de 2 persoane din jude ul nostru 
(selec ie organizat la Râmnicu Vâlcea).

 

În baza conven iei bilaterale existente între guvernul României i guvernul 
Germaniei, în perioada 5 - 9 mai 2008, A.N.O.F.M. prin intermediul A.J.O.F.M. 
Sibiu a organizat la Sibiu la cererea angajatorilor germani 2 selec ii. Prima 
selec ie s-a adresat persoanelor care doresc s ocupe un loc de munc sezonier 
în agricultur , iar cea de a doua pentru lucr torii oaspe i .

 

Selec iile s-au desf urat la Centrul de Formare Profesional a Adul ilor Sibiu i 
au participat 1.500 candida i din 36 de jude e ale rii.

 

Un num r mare de candida i au provenit din jude ele: Dolj, Olt, Vâlcea, Ia i, 
Vaslui, Bra ov. 
Din jude ul Sibiu au participat 40 de persoane.

  

Din partea angajatorilor germani au participat 2 reprezentan i ai Centralei pentru 
Medierea Str inilor i a Speciali tilor din Bonn (ZAV), reprezentantul sindicatului 
angajatorilor germani, iar din partea ANOFM responsabilul i coordonatorul 
pentru Germania din cadrul Direc iei de Aplicare Instrumente Juridice Bilaterale.

  

Evenimentul s-a bucurat de un real succes AJOFM Sibiu privind felicit ri pentru 
organizarea irepro abil atât din partea reprezentan ilor ANOFM cât i din partea 
reprezentan ilor angajatorilor germani care l-au catalogat ca fiind cel mai reu it 
din Europa de Sud Est. 
O alt activitate important este aceea de primire i eliberare a contractelor 
nominale transmise de Centralei pentru Medierea Str inilor i a Speciali tilor din 
Bonn (ZAV), pentru lucr torii români cu domiciliu în jude ul Sibiu, prin intermediul 
ANOFM Bucure ti. Aceast activitate a demarat în cursul lunii mai 2008 iar pân 
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în prezent au fost primite un num r de 2.000 contracte de munc pentru 
Germania.  
În perioada 16 

 
17 decembrie 2008 din jude ul Sibiu au participat un num r de 

14 candida i la selec ia organizat la AJOFM Târgu Mure pentru acoperirea 
celor 892 posturi în sectorul agricol din Spania. 
Pentru perioada urm toare vom întreprinde m suri de sprijinire a ANOFM 
Bucure ti care va organiza în intervalul 5.01.2009 

 

19.01.2009 o selec ie pentru 
studen ii care doresc s desf oare o activitate lucrativ în Germania pe 
perioada vacan ei de var .

  

2.7. Alte activitati (Bursele locurilor de munca)  

In cadrul medierii muncii, cea mai eficienta activitate este Bursa locurilor de 
munca, deoarece aceasta face posibila intalnirea directa a cererii cu oferta de loc 
de munca. 
Astfel, Contractul de performanta manageriala incheiat intre Agentia Judeteana 
pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu si Agentia Nationala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca prevede anual organizarea mai multor burse ale locurilor de 
munca pe diferite grupuri tinta, cum ar fi : absolventi, persoane cu dizabilitati, etc 
dar si organizarea unei burse generale a locurilor de munca. 
La toate aceste burse pot participa, nu doar persoanele carora li se adreseaza ci 
orice persoana care isi cauta un loc de munca sau doreste schimbarea acestuia.  

Graficul  
privind organizarea  

Burselor locurilor de munca in anul 2008     

Denumire bursa Locatia Data desfasurarii 
Bursa generala a locurilor de munca Sibiu, Medias, Avrig, Agnita, 

Cisnadie si Dumbraveni 
18 aprilie 2008 

Bursa locurilor de munca pentru 
persoanele de etnie roma 

Sibiu, Medias, Avrig 9 mai 2008 

Bursa locurilor de munca pentru 
studenti 

Sibiu 23 mai 2008 

Bursa pentru tinerii care parasesc 
sistemul de protectie a copilului 

Sibiu 6 iunie 2008 

Bursa locurilor de munca pentru 
absolventii de invatamant 

Sibiu, Medias 26 septembrie 
2008 

Bursa locurilor de munca pentru 
persoanele cu handicap 

Sibiu, Medias 7 noiembrie 2008  

La cele 6 burse ale locurilor de munca, organizate in 2008, au participat un  
numar de 347 agenti economici si 3.951 persoane aflate in cautarea unui loc de 
munca din care au fost incadrate in munca un numar de 544 persoane. 
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Numarul total al locurilor de munca puse la dispozitia persoanelor aflate in 
cautarea unui loc de munca a fost de 3.593, in meserii ca : 

o fierar-betonist ; 
o zidar ; 
o agent paza ; 
o operator calculator ; 
o inginer electronist ; 
o confectioner ; 
o masor ; 
o agent comercial ; 
o muncitor necalificat asamblare si montare piese.  

Repartitia  
persoanelor incadrate pe meserii  

la cele 6 Burse ale locurilor de munca   

47

20

51 53

180

97

37

5 4
20 9

4
14

3

montator, reglor,
depanator ap.
Electgornice
asistent medical

agent asigurare

agent paza

muncitor necalificat

muncitori calificati

lucrator comercial

operator calculatoare

ong constructii

ing mecanic

ing electornist

ing textile

 

De asemenea pentru a veni in intampinarea agentilor economici care doresc sa  
recruteze forta de munca, agentia judeteana a organizat la cerere, miniburse ale 
locurilor de munca, ca de exemplu : 
- in data de 10 noiembrie 2008, la solicitarea firmei Carrefour ; 
-  in data de 14 noiembrie 2008, la solicitarea firmei Trident. 
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3.1. ACTIVITATEA RESURSE UMANE SI SALARIZARE  

In domeniul resurselor umane, obiectivele prioritare, in anul 2008, au fost : 
o ocuparea, in conditiile legii, a posturilor vacante, precum si solicitarile 

motivate de promovare in grad sau treapta ; 
o acordarea drepturilor salariale si a celorlalte drepturi cuvenite salariatilor  ; 
o gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici si a evidentei 

intregului personal ; 
o urmarirea perfectionarii profesionale si a evaluarii performantelor 

profesionale. 
In realizarea acestor obiective , s-au avut in vedere prevederile Legii nr. 
188/1999, privind Statutul functionarilor publici, acte normative privind salarizarea 
precum si legislatia primara privind acordarea altor drepturi. 
Anul 2008, a fost un an cu o fluctuatie de personal mai ridicata decat in anii 
precedenti, generata atat de incetarea raporturilor de serviciu, suspendarea in 
conditiile legii si din alte motive. 
La inceputul lunii noiembrie 2008, 6 functionari publici din cadrul agentiei 
judetene au fost preluati pe baza de Protocol de catre nou infiintata Agentie 
pentru Prestatii Sociale. S-au pensionat pentru limita de varsta, in conditiile legii, 
2 persoane. 
In cursul anului 2008, s-a asigurat asistenta comisiilor de selectie in vederea 
recrutarii de personal sau de promovare, dupa cum urmeaza   : 

 

ocupare post pentru personal contractual -  1 persoana ; 

 

recrutare personal pentru functii de executie  3 persoane ; 

 

ocupare post vacant suspendat ( crestere copil)  1 persoana ; 

 

promovare in treapa  1 persoana ; 

 

promovare in grad  7 persoane. 
Gestionarea modificarilor mentionate mai sus, a impus elaborarea referatelor 
privind emiterea deciziilor corespunzatoare precum si obtinerea  aprobarilor 
necesare. 
Drepturile salariale au fost acordate in conformitate cu prevederile OG nr. 
9/2008, de modificare si completare a OUG nr. 6/2007 si 10/2008. 
Astfel, au fost au fost calculate si acordate drepturile salariale majorate la 
01.04.2008 si respectiv, 01.10.2008, primele lunare, in limita fondului alocat de 
ordonatorul principal de credite, a primelor de concediu de odihna, aferente 
anului 2008, majorarile legale ale sporurilor de vechime in munca. 
De asemenea , incepand cu data de 01.12.2008 au fost emise dispozitiile 
necesare pentru acordarea, conform legislatiei in materie, a sporului pentru 
desfasurarea activitatii in conditii vatamatoare. 
Hotararea Guvernului nr. 522/2007pentru  modificarea si completarea HG nr. 
432/2004, privind dosarul profesional al functionarilor publici, a impus 
reorganizarea , completarea si intocmirea noilor dosare profesionale ale 
functionarilor publici.  
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Aceasta actiune a impus solicitarea de informatii suplimentare, copii ale 
diferitelor acte de stare civila si studii, precum si completarea permanenta a 
evolutiei profesionale pentru fiecare functionar pulic. 
Planul de perfectionare a avut in vedere asigurarea participarii functionarilor 
publici, in limita fondurilor alocate pentru aceasta actiune, la cursuri de 
perfectionare si instruire, a unui numar de 28 functionari publici. 
Functionarii publici si personalul contractual au fost sprijiniti in vederea obtinerii 
biletelor de tratament si de odihna, si au fost eliberate la solicitare documentele 
necesare spitalizarii, si pentru alte necesitati.    

3.2. ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN   

Raportul are ca scop prezentarea activitatii de audit public intern din cadrul 
entitatii publice - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu -  a 
progreselor inregistrate prin implementarea recomandarilor formulate. 
Auditul intern ajuta organizatia sa isi atinga obiectivele, evaluand printr-o 
abordare sistematica si metodica, procesele sale de management al riscurilor, de 
control, si de guvernare a entitatii publice, facand de asemenea propuneri pentru 
a le consolida eficacitatea.  

Rapoartele de audit public intern intocmite in anul 2008 :  

 

 

Intocmirea  situatiilor financiar-contabile in conformitate cu cerintele de 
contabilizare si raportare in perioada 01.01.2007 

 

31.12.2007  raport 
formalizat sub nr. S 137/07.02.2008 ;  

 

 

Activitatea de stabilire si plati drepturi someri la Agentia Locala pentru 
Ocuparea Fortei de Munca Sibiu  raport inregistrat sub nr. S 
144/02.06.2008 ;  

 

 

Activitatea de stabilire si plati drepturi someri la Punctul de lucru Avrig 
din cadrul Agentiei  Locale pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu  
raport inregistrat sub nr. S 145/04.07.2008 ;  

 

 

Constituirea si utilizarea Fondului de Garantare pentru plata creantelor 
salariale  raport inregistrat sub nr. S 147/22.07.2008 ;         
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CONSTATARI :    

1.  Intocmirea situatiilor financiar- contabile in conformitate cu cerintele de 
contabilizare si raportare   

Riscuri identificate Programul informatic nu permite evidentierea analitica a 
fiecarui produs achizitionat ci  cumulat pe grupe 
Neutilizarea fisei de magazie cu doua unitati de masura, 
cod 14-3-8/a ; 
Mentinerea in debitul contului 3028.02 a unui sold de 
valoare foarte mica fara miscare. 

Constatari  Existenta si aplicarea procedurilor de lucru (formalizate) 
privind inventarierea elementelor de activ si de pasiv ; 
Toate creantele au fost supuse verificarii (sunt reale si 
operate corespunzator) si se urmaresc permanent in 
vederea recuperarii ; 
Inregistrarile contabile au la baza documente 
justificative care furnizeaza toate informatiile prevazute 
de normele legale in vigoare. 

Concluzii  Situatiile financiare prezinta fidel in toate aspectele 
semnificative, rezultatele financiare ale entitatii publice, 
nu sunt anomalii semnificative in conturile anuale  

2.  Activitatea de stabilire si plati drepturi someri la Agentia Locala pentru 
Ocuparea Fortei de Munca Sibiu 

    

Riscuri identificate Neaplicarea prevederilor Ordinului nr. 946/2005 privind 
asumarea responsabilitatilor de catre salariatul delegat ( 
se confirma prin semnatura) ; 
Neoperarea in fisele de post a unor  atributii delegate de 
catre conducerea agentiei judetene ; 
Disfunctionalitati de forma care nu cresc riscul de eroare 
si impact financiar. 

Constatari  Salariatii structurii auditate au cunostintele profesionale, 
abilitatile si experienta care fac posibila indeplinirea 
eficienta si efectiva a sarcinilor.  

Concluzii  Obtinerea, procesarea si interpretarea datelor s-a facut 
in mod netedentios ; 
Acordarea indemnizatiilor de somaj, stabilirea drepturilor 
sociale, solutionarea dosarelor s-a facut pe baza 
documentelor depuse la dosar cu respectarea legalitatii, 
si conformitatii.   
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3.  Activitatea de stabilire si plati drepturi someri la Punctul de lucru Avrig 

    
Riscuri identificate Neactualizarea fisei postului pentru responsabilul 

activitatii structurii auditate ; 
Disfunctionalitati de forma si nu de fond care insa nu 
cresc riscul de eroare si impact financiar. 

Constatari  Platile efectuate din bugetul asigurarilor pentru somaj s-
au efectuat corect. 

Concluzii  Obtinerea, procesarea si interpretarea datelor s-a facut 
in mod netedentios ; 
Acordarea indemnizatiilor de somaj, stabilirea drepturilor 
sociale, solutionarea dosarelor s-a facut pe baza 
documentelor depuse la dosar cu respectarea legalitatii, 
si conformitatii.  

4. Constituirea si utilizarea Fondului de Garantare pentru plata creantelor 
salariale , raport inregistrat sub nr. S 147/22.07.2008   

Riscuri identificate Nivelul anual al cheltuielilor de gestionare a Fondului 
(cele stabilite de ordonatorul secundar de credite) ; 
Neelaborarea unei sub/pagini proprii de intenet in cadrul 
paginii destinata serviciilor oferite de agentia judeteana 
pentru ocuparea fortei de munca. 

Constatari  Evidenta contabila a Fondului de garantare se asigura 
prin sistemul integrat de contabilitate. 

Concluzii  Activitatea auditata poate fi considerata ca a activitate 
cu grad ridicat de incredere si nivel scazut al 
vulnerabilitatii.                 
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3.3. CONTROL M SURI ACTIVE

  
Controlul a devenit o necesitate obiectiv , o func ie indispensabil a 
conduc torilor entit ilor publice în cunoa terea modului în care sunt îndeplinite 
obiectivele, sunt aplicate prevederile legilor i sunt gestionate resursele din 
structurile pe care le conduc. 
Activitatea de control m suri active se desf oar în baza legisla iei primare 
respectiv Ordinul 279/2004, pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de 
control, de îndeplinirea a m surilor asiguratorii, precum i de efectuare a 
execut rii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii 76/2002 
privind Sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea for ei de munc cu 
complet rile i modific rile în vigoare.

 

Principalele obiective ale activit ii de control m suri active sunt prev zute în 
Regulamentul de organizare i func ionare al entit ii publice precum i în fi a 
postului. 
Activitatea de control m suri active are ca baz de plecare programul de control 
semestrial aprobat de conducerea executiv a agen iei jude ene. Controlul în 
esen se desf oar la sediul agen ilor economici care au beneficiat de 
m surile de stimulare acordate în baza legii 76/2002.

 

În cursul anului 2008 corpul de control m suri active a efectuat un num r de 271 
controale la agen ii economici.

  

Nr.agen i 
econ. supu i 
verific rii

 

Obiectul verific rii

 

Baza legal

 

Deficien e constatate

 

Observa ii 

 

90 Men inerea raportului de 
munc al absolven ilor pe o 
perioad de cel pu in 3 ani de 
la data încadr rii

 

Art 80 Lg. 
76/2002 i 83 
alin. 1 

3 angajatori au completat 
eronat declara ia lunar

 

s-au constituit 
debitele aferente 

125 Men inerea raporturilor de 
munc pe o durat de cel 
pu in 2 ani de la data 
încadr rii pentru omeri 45 
ani, unici sus in tori de familii 
monoparentale 

Art 85, alin.1,2 
Lg. 76/2002   

- 2 angajatori au dep it 
termenul pt. depunerea 
documentelor privind 
acordarea subven iei/scutirii

  

- 3 angajatori au completat 
eronat declara ia lunar

 

M surile de 
stimulare nu s-au 
acordat lunilor 
respective aferente 
- s-au stabilit debite 
aferente  

42 Ocuparea temporar a for ei 
de munc din rândul 
omerilor pt. dezvoltarea 

comunit ilor locale

 

Art78,Lg. 
76/2002  

Nu s-au constatat deficien e

 

- 

1 Acordarea credite în condi ii 
avantajoase 

Art 86 alin.7, 
lit.(c,d) Lg. 
76/2002  

Nu s-au constatat deficien e

 

- 

3 Prevenirea i combaterea 
marginaliz rii sociale

 

Lg. 116/2002 Nu s-au constatat deficien e

 

- 

3 Furnizarea de servicii 
specializate pe pia a muncii

 

HG. Nr.  
277/2002 

Nu s-au constatat deficien e

 

- 

4 Preconcedieri colective Art. 49, 50 Lg. 
76/2002 

2 agen i  econ. Nu au 
respectat  legisla ia în 
vigoare 

Amend 
contraven ional 
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1 Comunicarea locurilor de 

munc vacante

 
Art.10Lg.76/2002 Nu s-au constatat deficien e

 
- 

1 Depunerea declara iilor 
lunare 

Art.21 Lg. 
76/2002 

Nu s-au constatat deficien e

 
- 

1 Programe de formare 
profesional pt. proprii 
angaja i

 

Art. 48 1 Lg. 
76/2002 

Nu s-au constatat deficien e

 

-  

Ca urmare a deficien elor constatate (nominalizate mai sus) corpul de control 
masuri active a stabilit debite în sum de 9.492,77 lei.  
În timpul controlului i ca urmare a controlului s-a recuperat suma de 5.692,77 lei 
(din debitele stabilite)  adic în procent de 60% diferen a de 3.800 lei (r m i 
din debitele stabilite) urmând a fi recuperat pe calea execut rii silite, conform 
procedurilor legale. 
S-au acordat 2 amenzi contraven ionale în sum total de 10.000 lei, suma de 
1.500 lei (pentru o amend contraven ional s-a achitat în termen de 48 ore, 
jum tate din minimul amenzii) diferen a de 5.000 lei urmând a fi recuperat

 

prin 
executarea silit a agentului economic respectiv.

  

3. 4 ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PROPRIU  

Controlul financiar propriu se organizeaz i se exercit sub forma controlului 
financiar preventiv i a controlului financiar de gestiune. 
Legisla ia primar în baza c ruia se desf oar aceast activitate este :

  

HG. Nr. 720/1991, privind aprobarea Normelor de organizare i exercitare 
a controlului financiar; 

 

Normele nr. 63943/1991 privind modul de organizare i exercitare a 
controlului financiar propriu 

Activitatea de control financiar de gestiune s-a desf urat în anul 2008 în baza 
legisla iei mai sus men ionate i a programelor de control semestriale aprobate 
de conducerea executiv a agen iei jude ene.

 

În cursul anului 2008 au fost efectuate un num r de 15 controale având ca 
tematic urm toarele aspecte:

  

respectarea legalit ii, realit ii i oportunit ii cheltuielilor efectuate din 
Bugetul asigur rilor pentru omaj pentru plata subven iilor acordate 
conform art. 74, 75, i art. 85 din Lg. 76/2002. 

 

stabilirea i plata drepturilor b ne ti cuvenite omerilor în plat , conform 
prevederilor legale; 

 

completarea veniturilor salariale ale angaja ilor conform art. 72 din Lg. 
76/2002; 

 

legalitatea, realitatea opera iunilor de intrare i modul de justificare pentru 
cecurile de decontare, timbre po tale, bonuri de cantt i fixe de benzin ;

  

legalitatea privind acordarea drepturilor personalului pe perioada deleg rii 
sau deta rii;

  

concordan a datelor înscrise în bilan ul contabil cu soldurile din conturile 
sintetice i analitice din balan ele de verificare;
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Urmare a controalelor efectuate s-au identificat unele deficien e i s-au propus 
m suri operative pentru înl turarea acestora,  astfel:

 
o nu au fost respectate prevederile Legii nr. 22/1969, referitor la modificarea 

contractului de garan ie în numerar, ca urmare a modific rilor intervenite 
în salariul tarifar al gestionarilor, iar efectuarea re inerilor nu s-a efectuat 
în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar 

o la numirea unei persoane în vederea exercit rii controlului financiar 
preventiv propriu nu au fost respectate prevederile capitolului 2 punct 3 
din anexa nr. 8 cod specific de norme profesionale pentru persoanele 
care desf oar activitatea de control financiar preventiv propriu , iar 
evaluarea persoanelor nu a fost efectuat conform prevederilor

 

o în unele cazuri nu au fost respectate prevederile legale în ceea ce prive te 
stabilirea i plata drepturilor b ne ti cuvenite omerilor în plat , 
complet rii veniturilor salariale ale angaja ilor, acordarea primelor de 
încadrare precum i a unor cheltuieli privind formarea profesional a 
persoanelor beneficiare de indemniza ie de omaj sau nu.

  

S-au constatat debite de recuperat în sum total de 33.888 lei din care pân la 
data prezentului raport au fost recuperate 20.717 lei, ceea ce reprezint un 
procent de 61%.  

3.5  ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE COMUNICARE I 
SECRETARIATUL CONSILIULUI CONSULTATIV  

Rela ia cu presa a fost una bazat pe principiile rela iilor publice, acelea care se 
refer la informarea prompt

 

cu privire la activit ile institu ionale ale AJOFM 
Sibiu, organizarea de conferin e de pres , precum i sus inerea unor declara ii 
de pres , în func ie de evenimentele în care institu ia noastr a fost implicat . 
Astfel au fost realizate periodic materiale de informare care au fost furnizate 
presei. 
Comunicatele de pres i alte informa ii de interes general au fost transmise în 
timp util compartimentului Informatic pentru a fi postate pe pagina oficial de 
internet a institu iei noastre, asigurându-se astfel actualitatea informa iilor.

 

În decursul anului 2008 s-au realizat 110 comunicate de pres , activitatea 
institu iei noastre a fost eviden iat de mass media în 503 articole de pres 
scris , 480 materiale informative în presa audio i în 340 tiri de televiziune, 
dintre care 20 au fost difuzate pe posturi de televiziune na ional .

 

De asemenea, în colaborare cu consilierul juridic al institu iei s-au elaborat 2 
tipuri de pliante informative utile referitoare la Serviciul Public de Ocupare, în 
func ie de modific rile legislative ap rute în anii 2007  2008. 
S-au asigurat informa iile comunicate din oficiu în format scris atât prin afi area 
lor la sediul institu iei cât i pe site-ul institu iei.

 

S-a asigurat în cursul anului 2008 func ionalitatea punctului

 

de informare 

 

documentare organizat la parterul institu iei noastre i estim m c un num r de 
aproximativ 700 persoane au vizitat  acest punct. 
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La nivelul institu iei noastre  informa iile care au fost solicitate în baza Legii 
544/2001 au fost solu ionate în termenul stabilit de lege iar informa iile de interes 
public solicitate verbal de c tre mijloacele de informare în mas au fost 
comunicate de regul imediat sau în cel mult 24 ore.

  

3.6   ACTIVITATEA COMPARTIMENT JURIDIC I RELA II CU PUBLIC

  

Parte a atribu iilor  consilierii juridici avizeaz legalitatea solu iilor rezultate din 
aplicarea în practic a legisla iei din domeniul ocup rii for ei de munc , avizeaz 
din punct de vedere juridic deciziile conducerii agen iei, contractele, programele 
în care agen ia are calitate de parte, reprezint agen ia în fa a instan elor 
judec tore ti i solu ioneaz problemele de contencios a agen iei pentru 
ocuparea for ei de munc jude ene.

 

Urmare exercit rii atribu iilor au fost promovate în instan (Tribunalul Sibiu i 
Curtea de Apel Alba Iulia) 2 cauze având ca obiect litigii de contencios 
administrativ.  
În anul 2008 au fost formulate r spunsuri, în termenul prev zut de lege, la 
adresele i contesta iile primite în num r de 53.  
Consilierii juridici ai institu iei noastre au acordat sprijin în vederea întocmirii 
documenta iei în domeniul achizi iilor publice, au participat în comisiile de 
evaluare a ofertelor pentru achizi ionarea de produse, servicii, lucr ri de c tre 
AJOFM Sibiu. 
În sfera rela iilor cu publicul s-a procedat la înregistrarea, solu ionarea, 
redirec ionarea (unde a fost cazul), redactarea, clasarea i arhivarea peti iilor 
primite de la: peten i, care le-au depus direct la sediul agen iei, de la ANOFM, de 
la Prim ria jude ului Sibiu, Biroul Notarial. 
Peti iile au avut ca obiect solicitarea de sprijin în vederea identific rii i ocup rii 
unui loc de munc , toate fiind solu ionate în termenul prev zut de lege.

 

În anul 2008 au fost înregistrate 7 peti ii prin care se solicita un loc de munc 
dintre acestea 3 au fost solu ionate favorabil, 3 au fost clasate pentru 
neprezentarea peten ilor, una în curs de solu ionare.

 

De asemenea consilierii juridici au participat la activitatea de acreditare de noi 
furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocup rii for ei de munc 
precum i verificarea celor deja acredita i.

 

În anul 2008 au fost acredita i pentru serviciile de pe pia a for ei de munc 4 noi 
furnizori. 
Parte important a activit ii juridice a fost în decursul anului 2008 sprijinul 
acordat de consilierii juridici personalului agen iei jude ene în vederea explic rii, 
îndrum rii i sprijinirii aplic rii corecte a legisla iei în vigoare.

  

3.7   AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA  

Somajul afecteaza toate categoriile socio-profesionale, dar in proportii si 
intensitati diferite.  
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Dezechilibrele structurale dintre cererea si oferta de forta de munca, gradul redus 
de mobilitate a fortei de munca au condus la aparitia somajului (uneori chiar de 
lunga durata), fapt reflectat si de cresterea ponderii numarului somerilor ce au 
depasit perioada de acordare a indemnizatiei de somaj. Agravarea acestui 
fenomen are un impact negativ deosebit asupra potentialului de munca pe 
termen scurt, cat mai ales, pe termen lung. 
Astfel prin aplicarea Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj 
si stimularea ocuparii fortei de munca se incearca stapanirea acestui fenomen si 
incurajarea ocuparii fortei de munca  printr-un set de masuri active ce si-au 
dovedit in timp eficienta.  

La nivelul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca se asigura 
inregistrarea persoanelor in cautarea unui loc  de munca in evidentele agentiei 
judetene pentru ocuparea fortei de munca.  Activitatea este  complexa si se 
asigura solutionarea  cererilor de loc de munca sau dupa caz a cererii de 
acordare a indemnizatiei de somaj. 
Prin activitatea de intocmire a dosarului pentru acordarea indemnizatiei de 
somaj, se urmareste protectia somerilor in cadrul sistemului asigurarilor pentru 
somaj, crearea unei baze de date a persoanelor care beneficiaza de 
indemnizatie de somaj si implicit a unei evidente a evolutiei cererii pe piata 
muncii. 
Prin asigurarea activitatii de mediere se realizeaza punerea in legatura a 
angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca in vederea stabilirii de 
raporturi de munca sau de serviciu. 
Sprijinul oferit persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca se realizeaza 
prin oferirea de sevicii specializate in domeniul ocuparii fortei de munca. 
Se realizeaza activitati specifice stimularii ocuparii fortei de munca, combaterii si 
prevenirii somajului, in functie de oportunitatiile si conditiile concrete de 
manifestare ale pietei locale a muncii, in baza programelor de ocupare ale 
agentiei pentru ocuparea fortei de munca.  

Din evidentele agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca pana la data 
de 31.12.2008 se constat ca au fost inregistrati un  numar de 4.004 someri 
indemnizati si 14.960 someri neindemnizati.            



 
24 

  
Someri indemnizati noi intrati 2008   
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De serviciile de mediere oferite de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de 
munca au beneficiat un numar de 14.264 someri, pana la data de 31.12.2008.         
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Someri mediati  
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Ca urmare a activitatilor specifice intreprinse de catre specialistii din cadrul 
agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca la nivelul judetului s-a reusit 
incadrarea in munca a unui numar de 12.939 someri, astfel  

o 10.265 someri pe perioada nedeterminata (mai mare de 12 luni) ; 
o 2.674 someri pe perioada mai mica de 12 luni. 

In cursul anului 2008 un numar de 477 someri inregistrati au beneficiat de 
acordarea venitului de completare, prevazut de legislatia din domeniul ocuparii 
fortei de munca, ca urmare a angajarii inainte de expirarea perioadei de somaj. 
Un numar de 221 someri au beneficiat de acordarea primelor prevazute de 
Legea nr. 76/2002, respectiv prima de incadrare si de stabilire. 
Parte a activitatiilor curente, la nivelul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de 
munca pana la data de 31.12.2008 au fost eliberate un numar de 7.483 
adeverinte pentru obtinerea venitului minim garantat, in baza Legii nr. 416/2001.   

Debite persoane fizice 
- lei -   

Sold initial Intrari Iesiri Sold final 
Decembrie 2007 79.243 3.587 6.212 76.618 
Ianuarie 2008 76.618 2.126 6.126 72.618 
Februarie 72.618 2.328 7.447 67.499 
martie 67.499 8.369 6.870 68.998 
Aprilie 68.998 18.226 10.106 77.118 
Mai 77.118 19.424 6.273 90.269 
Iunie 90.269 35.971 16.212 110.028 
Iulie 110.028 11.749 17.735 104.042 
August 104.042 8.709 17.173 95.578 
Septembrie 95.578 15.330 11.315 99.593 
Octombrie 99.593 4.413 11.267 92.739 
Noiembrie 92.739 2.775 10.610 84.904  
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4. DIREC IA ECONOMICA

  
4.1 Achizi ii publice, administrativ i protec ia muncii

  

Activitate complex , legisla ia relativ nou , personal de execu ie uneori 
insuficient , toate acestea dar nu numai vin s demonstreze faptul c la nivelul 
institu iei noastre prin eforturi sus inute s-a reu it men inerea fenomenului la un 
nivel de risc acceptabil. Sprijinul acordat achizitorului responsabil de c tre 
consilierii juridici i alte persoane cu cuno tin e în domeniul achizi iilor publice a 
fost definitoriu. 
Printre cele mai importante activit i desf urate în anul 2008 men ion m:

  

elaborarea programului anual al achizi iilor publice pe baza necesit ilor i 
priorit ilor comunicate de c tre compartimentele func ionale ale agen iei

  

elaborarea documenta iilor de atribuire a contractelor de achizi ie publice

  

asigurarea componen ei comisiilor de evaluare a ofertelor în vederea 
atribuirii contractelor de achizi ie public

  

asigurarea utiliz rii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea 
procedurilor de atribuire 

 

între inerea autovehiculelor din dotarea înstitu iei

  

aprovizionarea cu materiale de între inere, obiecte de inventar, furnituri de 
birou i imprimate, necesare desf ur rii în bune condi ii a acitivt ii 
institu iei

  

dotarea institu iei pe PSI

 

Concret, în anul 2008 prin procedura de cerere de ofert au fost încheiate un 
num r de 14 contracte de achizi ie public dup cum urmeaz :

  

2 contracte de lucr ri publice pentru:

  

acoperire sediu nou la ALOFM Media

  

termosistem la AJOFM Sibiu 

 

8 contracte de servicii pentru :  

 

cursuri de formare profesional

  

intre inere calculatoare i imprimante

  

intre inere copiatoare

  

servicii cur enie

  

servicii paz

  

servicii internet 

 

4 contracte de produse  pentru :  

 

autoturism 

 

consumabile copiatoare i imprimante 

 

accesorii birou 

 

hârtie 
Num rul

 

cump r rilor directe efectuate în cursul anului 2008 au fost de 
aproximativ 110 achizi ii, atât prin intermediul SEAP cât i de pe pia a local .
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4.2. Activitatea de finantare si urmarire a executiei bugetare  

Prin specialistii din cadrul acestei activitati se fundamenteaza proiectul bugetului 
de venituri si cheltuieli (pe baza propunerilor celorlalte compartimente) al agentiei 
judetene pentru ocuparea fortei de munca. 
Veniturile incasate la bugetul asigur rilor pentru omaj la sfâr itul lunii 
decembrie  s-au situat la nivelul de 32.062.145 lei, în procent de 91,53% fa de 
veniturile programate de 35.028.000 lei  . 
În structur , situa ia veniturilor bugetului asigur rilor pentru omaj  se prezint 
astfel: 

 

veniturile fiscale încasate (contribu ii ale angajatorilor i ale persoanelor 
juridice asimilate, precum i cele datorate de asigura i, inclusiv de persoanele 
asigurate în baza contractului de asigurare pentru omaj) au fost de 
32.040.368 lei , respectiv  99,93% din totalul veniturilor realizate.  

 

veniturile nefiscale încasate (taxe cursuri; debite provenind de la persoane 
fizice i juridice) au fost, la data de 31.12.2008, de 21.777 lei, reprezentând 
0,07 % din totalul veniturilor realizate. 

Cheltuielile efectuate pana la finele anului 2008, din bugetul asigur rilor pentru 
omaj, s-au situat sub nivelul celor prev zute în bugetul transmis de Agen ia 

Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc . 

 

Astfel, din suma alocat , respectiv 32.062.145 lei, cheltuiala efectiv a 
reprezentat 84,41 %, adic 27.064.443 lei. 
Exerci iul financiar la data de 31.12.2008 s-a încheiat cu un excedent de 
4.997.702 lei.  

Pentru functionalitatea institutiei, precum si pentru incadrarea in bugetul alocat si 
a creditelor deschise, au fost intocmite un  numar de 7.329 ordine de plata catre 
diversi furnizorisi un  numar de 900 dispozitii de plata/incasare, atat pentru 
activitatea proprie cat si pentru alte servicii conexe. 
Fiecare cheltuiala angajata a fost conforma cu Ordinul nr. 1.792/2002 privind 
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutii publice, 
precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare legale. 
Pana la sfarsitul anului 2008 au fost avizate din punct de vedere al controlului 
financiar preventiv propriu un numar de 7.950 angajamente de plata. 
S-a elaborat si transmis lunar monitorizarea cheltuielilor de personal, situatia 
soldurilor, si solicitarile de dechideri de credite aliniate bugetare. 
S-au intocmite si transmis lunar declaratiile privind obligatiile pre bugetul de stat.        



  
28 

 
4.3. Activitate Fond de garantare a creantelor salariale   

Scopul constituirii Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale este 
acela de a asigura plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale 
de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu  
angajatorii impotriva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de 
deschidere a procedurii insolventei si fata de care a fost dispusa masura ridicarii  
totale sau partiale a dreptului de administrare.  
Legea 200/2006 transpune Directiva Consiliului nr. 80/987/CEE privind 
apropierea legisla iilor statelor membre referitoare la protec ia salaria ilor în cazul 
insolvabilit iilor statelor membre referitoare la protec ia salaria ilor în cazul 
insolvabilit ii angajatorului. 
Din resursele Fondului de Garantare se suporta, în limitele i în condi iile 
prev zute de lege, urm toarele categorii de crean e salariale:

  

salariile restante; 

 

compensa iile b ne ti restante, datorate de angajatori pentru concediul de 
odihna neefectuat de salaria i, dar numai pentru maximum un an de 
munc ;

  

pl ile compensatorii restante, în cuantumul stabilit în contractul colectiv 
de munca i / sau în contractul individual de munc , în cazul încet rii 
raporturilor de munc ;

  

compensa iile restante pe care angajatorii au obliga ia de a le pl ti, potrivit 
contractului colectiv de munc i / sau contractului individual de munc , în 
cazul accidentelor de munc sau al bolilor profesionale;

  

indemniza iile restante, pe care angajatorii au obliga ia, potrivit legii, de a 
le pl ti pe durata întreruperii temporare a activit ii.

 

Pentru anul 2008, nu s-au inregistrat solicitari privind plata creantelor salariale. 
Pentru a oferi informatii cat mai complete si actuale, pe pagina proprie de 
internet a agentiei judetene a fost postata o pagina  referitoare la aceasta 
activitate : www.ajofmsibiu.ro

 

la sectiunea  Fond de garantare .               
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5. ORDINUL NR. 946/2005, PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI 
INTERN, CUPRINZAND STANDARDELE DE MANAGEMENT/CONTROL 
INTERN LA ENTITATILE PUBLICE SI PENTRU DEZVOLTAREA 
SISTEMELOR DE CONTROL MANAGERIAL.  

Prin modelarea fluxurilor de lucru, managerul institutiei publice poate avea o 
privire de ansamblu asupra tuturor activitatilor interne.  
Modelul riscurilor permite identificarea riscurilor, furnizand o imagine clara asupra 
factorilor care influenteaza organizarea institutiei si implementarea unor 
programe sau procese. Astfel, se poate efectua analiza factorilor de risc intr-o 
conceptie de functionare optima si eficienta.  
Diagramele de Interactiuni (Comunicare) incadreaza intr-o structura unitara 
diferitele entitati din mediul in care institutia analizata isi desfasoara activitatea. 
Aceste diagrame ofera cadrul necesar pentru definirea procedurilor de 
comunicare, intrucat evidentiaza schimburile de informatii ale organizatiei cu 
solicitantii de servicii, furnizorii, institutiile colaboratoare sau subordonate. 
Diagramele de Probleme ofera suport pentru identificarea, structurarea, 
documentarea si cuantificarea problemelor inerente care apar in derularea 
activitatilor specifice unei institutii publice, in vederea instituirii masurilor 
corective. 
Pana in prezent la nivelul institutiei noastre, grupurile de lucru constituite au 
formalizat proceduri proprii de lucru , dupa cum urmeaza  :  

 

implementarea controlului intern pentru activitatea de inventariere a 
patrimoniului si valorificarea rezultatelor  ; 

 

implementarea controlului intern pentru activitatea de inregistrare si 
evidenta a bunurilor ; 

 

implementarea controlului intern pentru activitatea de acordare a creditelor 
cu dobanda avantajoasa ; 

 

implementarea controlului intern pentru activitatea de organizare a 
concursurilor ; 

 

norme privind gestionarea paginii proprii de internet a  agentiei judetene 
pentru ocuparea fortei de munca ; 

 

procedura de lucru interna care reglementeaza gestionarea locurilor de 
munca vacante coroborata cu dreptul de munca al strainilor pe teritoriul 
Romaniei ; 

 

procedura de lucru interna care reglementeaza modul de gestionare a 
formularelor cu regim special ; 

 

procedura de lucru interna privind activitatea de urmarire si recuperare a 
debitelor pentru persoane fizice ; 

 

procedura de lucru interna pentru armonizarea prevederilor legale in 
domeniul ocuparii fortei de munca cu acele prevederi legale din Legea nr. 
341/2004 care interfereaza cu atributiile agentiilor judetene pentru 
ocuparea fortei de munca ; 
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procedura de lucru interna care reglementeaza modul de relationare 
corecta cu persoanele cu dizabilitati precum si cateva exemple de 
combatere a discriminarii acestora in relatia cu angajatorii.                                   


