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CAPITOLUL I . OBIECTIVELE SI DIRECTIILE DE ACTIUNE ALE AGENTIEI JUDETENE   

           PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU IN ANUL 2013 
 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu,   funcŃionează ca serviciu public 
deconcentrat, cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de 
Munca. 
   Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu îşi desfăşoară activitatea în domeniile: 
ocuparii si formarii profesionale; mobilitatii fortei de munca si asigurarii flexibilitatii functionale a 
pietei muncii; recrutarii si plasarii fortei de munca in strainatate; realizarii prestatiilor pentru infaptuirea 
politicii de ocupare si circulatie  a fortei de munca pe plan intern si international; informarii, consilierii 
si orientarii profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea ocuparii si 
realizarii echilibrului intre cererea si oferta de forta de munca; servicii de preconcediere in situatii de 
concedieri de personal; aplicarii masurilor de protectie sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc 
de munca, acreditarii furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca ; 
aplicarii la nivel judetean a  prevederilor referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor 
bilaterale incheiate de Romania cu alte state in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala; 
instiintarii solicitantilor pentru a se prezenta la locatiile special amenajate pentru desfasurarea selectiilor;  
organizarii de selectii prin punerea la dispozitie a mijloacelor logistice si a personalului calificat.   
 Pentru realizarea obiectivelor prioritare în domeniul său de activitate, conducerea AgenŃiei 
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu şi-a bazat politica managerială pentru anul 2013 cu 
consecvenŃă, în principal, pe următoarele direcŃii de acŃiune: 
• implementarea programelor de ocupare şi formare profesională, precum şi adaptarea acestora în 

funcŃie de cerinŃele şi evoluŃiile de pe pieŃele muncii locale, în vederea atingerii indicatorilor de 
performanŃă stabiliŃi în Contractul angajament semnat cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei 
de Munca; 

• dezvoltarea relaŃiilor cu angajatorii şi creşterea gradului de personalizare a acŃiunilor pentru 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; 

• dezvoltarea capacităŃii instituŃionale a AgenŃiei Juedetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu în 
ce priveşte integrarea instituŃiei în reŃeaua EURES, în vederea asigurării mobilităŃii forŃei de muncă 
în SpaŃiul Economic European; 

• pregătirea personalului propriu pe diferitele paliere ale activităŃii proprii, dar mai ales  pentru 
accesarea fondurilor europene, cu precădere a Fondului Social European;   

• încheierea de protocoale de colaborare sau revizuirea, actualizarea acestora,  cu actori relevanŃi la 
nivel naŃional şi local, dar şi la nivel internaŃional; 

• creşterea gradului de informare a beneficiarilor despre serviciile oferite de serviciul public de 
ocupare din România.  
Valori comune: 

Respect: relaŃiile de serviciu, indiferent de funcŃie şi de nivelul ierarhic, precum şi relaŃiile cu 
cetăŃenii şi partenerii externi se vor baza pe respect; 

Profesionalism: atribuŃiile de serviciu sunt îndeplinite prin competenŃă, eficienŃă şi 
conştiinciozitate; angajaŃii sunt bine pregătiŃi şi potriviŃi fiecărui post, cu atitudine proactivă, dedicaŃi 
perfecŃionării continue şi îmbunătăŃirii performanŃelor profesionale; 

Onestitate şi corectitudine: bună-credinŃă în exercitarea atribuŃiilor 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 activităŃii şi dialog deschis cu 
cetăŃenii. 
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CAPITOLUL II. SITUATIA SOMAJULUI INREGISTRAT IN ANUL 2013 
 

  Principalii indicatori care au caracterizat forŃa de muncă civilă după participarea la activitatea 
economică, conform datelor furnizate de Institutul NaŃional de Statistică (BalanŃa ForŃei de Muncă la 1 
ianuarie 2013), se prezentau, la începutul anului, astfel:   

• populaŃie stabilă a judeŃului Sibiu de 424.796  persoane; 
• populaŃia activă civilă de 193.600 persoane; 
• populaŃia ocupată civilă de 184.800 persoane. 

 La nivelul judetului Sibiu, anul 2013 a debutat cu o usoara crestere a ratei somajului in primele 2 
luni, dupa care trendul a fost decrescator si s-a mentinut pana in luna septembrie , cand a inceput sa 
creasca usor , crestere acuzata de inscrierea in baza de date a agentiei a absolventilor de invatamant 
promotia 2013.   
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 In luna ianuarie 2013 rata somajului a fost usor mai mare fata de luna anterioara ,  luna 
decembrie 2012 respectiv  4,93 % fata de 4,3%.  

In perioada ianuarie – decembrie 2013 , scaderi mai semnificative ale ratei somajului s-au 
inregistrat in perioada de primavara-vara cu minimul de 4,03% in luna septembrie. 

Valoarea ratei somajului inregistrata la nivelul judetului Sibiu la finele lunii decembrie 2013, a 
fost de 4,81%  superioara  cu 0,05 puncte procentuale fata de cea inregistrata la finele lunii decembrie 
2012.  

Numarul total de someri indemnizati/neindemnizati in anul 2013 
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 Din analiza evoluŃiei numărului de şomeri (indemnizati si neindemnizati) înregistraŃi în 
evidenŃele agenŃiei pentru ocuparea fortei de munca, se constată că piata muncii din judetul Sibiu a fost 
influentata si de somajul sezonier, astfel ca in trimestrul I si IV al fiecarui an avem o crestere a ratei 
somajului, urmata in trimestrul al doilea de o diminuare a acesteia, fapt datorat, in principal, restrangerii 
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de activitate in sezonul rece (lunile noiembrie- aprilie) la agentii economici din domeniul constructiilor, 
agricultura si industria alimentara, respectiv reluarii activitatii incepand cu trimestrul II al fiecarui an 
(aprilie-mai) la agentii economici din domeniul constructii, agricultura si industria alimentara. 

Aşa cum se observă în graficul de mai sus, numărul şomerilor inregistrati in evidentele Agentiei 
judetene pentru ocuparea fortei de munca s-a situat pe parcursul anului 2013 între 7.438  persoane si 
9.320 persoane.  Numarul somerilor inregistrati in evidente a a atins cel mai scazut nivel in luna 
septembrie (7.438 persoane). Din totalul persoanelor aflate in evidenta agentiei la finele lunii decembrie 
2013 si anume 9.320 persoane,  3.141 persoane ( din care 1.352 femei)  au beneficiat de indemnizatie de 
somaj (75%), 674 persoane ( din care 333 femei) au beneficiat de indemnizatie de somaj (50%), 
diferenta de  3.815 persoane fiind persoanele care au solicitat fie eliberarea adeverintelor in vederea 
obtinerii venitului minim garantat conform Legii nr. 416/2011, fie  persoane aflate in cautarea unui loc 
de munca.  

Din mediul urban provin 3.806 persoane  (din care 1.671 femei), iar din  mediul rural  5.514  (din 
care 2.121 femei)  asa cum se poate observa in diagrama de mai jos: 

5,514
3,806

urban

rural

 
Repartizarea in teritoriu la finele anului de raportare 2013 a somerilor (indemnizati si 

neindemnizati) inregistrati in evidenta agentiei se prezinta astfel:  
Mediul urban Mediul rural 

Denumire Nr. someri din care 

femei 

Denumire Nr. someri din care femei 

Municipiul Sibiu   1.557 701 Brateiu 352 120 
Municipiul Medias   847 410 Nocrih 342 137 
Orasul Avrig 324 107 Rosia 304 133 
Orasul Dumbraveni   282 107 Laslea 291 108 
Orasul Agnita   175 70 Jina 263 108 
Orasul Cisnadie   164 59 Bazna 263 76 
Orasul Copsa-Mica   122 52 Mosna 236 94 
Orasul Miercurea-Sibiului 113 55 Tarnava 231 81 
Orasul Ocna Sibiului 87 47 Hoghilag 222 84 
Orasul Talmaciu 77 35 Iacobeni 219 71 
Orasul Saliste 58 28 Altana 184 70 
   Altele  2.607 1.082 
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Evolutia numarului somerilor indemnizati si neindemnizati in anul 2013 
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 Din analiza evolutiei numarului de someri indemnizati si neindemnizati inregistrati in evidentele 
Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu , se constata ca pe tot parcursul anului de 
raportare 2013 ponderea somerilor neindemnizati a depasit numarul somerilor indemnizati.  Astfel 
ponderea şomerilor neindemnizati  în totalul şomerilor înregistraŃi a avut valori peste 60%, demonstrând 
încă o dată faptul că persoanele intrate în evidenŃele agenŃiei nu sunt in totalitate  persoane care provin 
din activităŃi economice sau care au fost disponibilizate pe parcursul anului 2013. 

Şomerii neindemnizaŃi sunt, de regulă, persoane care fie că au ieşit din perioada de acordare a 
indemnizaŃiei de şomaj fără a se putea încadra, fie nu întrunesc condiŃiile legale de acordare a 
indemnizaŃiei de şomaj, dar apelează la serviciile agenŃiei pentru a-şi găsi un loc de muncă. Aceştia  sunt 
persoane cu o pregătire inferioară, în majoritate provenind din mediul rural, care sunt nevoite să apeleze 
la autorităŃile locale pentru obŃinerea venitului minim garantat pentru a-şi asigura mijloacele de trai. 

Total   

Distributia somerilor pe forme de invatamant la 31.12.2013 9.320 

- nivel de instruire inferior (fara studii medii) 6.931 

- nivel de instruire mediu 1.667 

- nivel  de  instruire universitar 722 

Din punct de vedere al distribuŃiei şomerilor pe niveluri de instruire, la finele anului  2013, se 
poate observa că, din numărul total al şomerilor înregistraŃi, 74,37 % sunt persoane cu nivel de instruire 
primar, gimnazial şi profesional, 17,9% sunt  persoane cu nivel de instruire liceal şi post liceal şi 7,73% 
sunt persoane având nivel de instruire universitar. De aici rezultă profilul educaŃional al clienŃilor 
agenŃiei, astfel că, în majoritate, cei care au nevoie de serviciile noastre sunt cu nivel redus de pregătire. 
Persoanele cu nivel de educaŃie şi pregătire ridicat apelează în proporŃie mai mică la agenŃie, gradul şi 
capacitatea de ocupabilitate fiind mai mari în acest caz.  

 
 
 
 



6

Distributia somerilor pe grupe de varsta 
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Din punct de vedere al structurii pe grupe de vârstă a şomerilor înregistraŃi, observăm că grupele 

de vârstă în care se regăsesc cei mai mulŃi şomeri rămân grupele  30-40 de ani (24%)  şi 40-50 de ani 
(25%). Ambele grupe de vârstă au înregistrat numărul maxim de şomeri pe toată perioada anului 2013, 
fiind urmate de grupa de vârstă  sub 25 de ani (16%), grupa de varsta peste 55 ani (14%) grupa de 
varsta 50-55 ani (12%), si grupa de varsta 25-30 ani (9%). 

Prin eforturile proprii ale agentiei teritoriale s-a urmarit permanent incadrarea in munca a 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca (someri indemnizati/neindemnizati) corespunzator 
pregatirii lor profesionale. 

Angajari ianuarie – decembrie 2012 (mediul urban/rural) 

36%

64%
angajari mediul urban
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In anul de referinta si-au gasit un loc de munca un numar total de 6.865 persoane, dintre care 

4.404 ( 64%) din mediu urban si 2.461 ( 36%) din mediul rural. In ceea ce priveste categoriile din care 
fac parte persoanele care s-au angajat, se constata ca ponderea cea mai mare o are categoria de varsta 
peste 45 ani cu 2.048 de angajari ( 29,9%), urmata de categoria de varsta 35-45 ani  cu 1.839 angajari ( 
26,8%), categoria de varsta 25-35 ani cu 1.609 de angajari ( 23,4 %). categoria de varsta sub 25 ani cu  
1.369 de angajari (19,9%). 
 Si la acest capitol predomina categoria barbatilor care s-au angajat pe piata muncii intr-un 
numar de 4.044 (58,9%), in timp ce un numar de 2.821( 41,1%) femei au reusit sa-si gaseasca un loc de 
munca. 

 
CAPITOLUL III. REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI PENTRU OCUPAREA  

                               FORTEI DE MUNCA SI ALE PLNAULUI DE FORMARE PROFESIONALA  

                               IN ANUL 2013  LA   NIVELUL JUDETULUI SIBIU 
 

III.1. Rezultatele implementarii Programului de ocupare a fortei de munca in anul 2013 
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 Obiectivul general al Programului judetean de ocupare a fortei de munca a fost incadrarea in 
munca a cel putin 7.500 de persoane, din care  5.150 persoane  prin activitatea de medierea muncii şi 
2.350 persoane prin alte tipuri de măsuri active prevăzute atât în Legea nr. 76/2002 modificată şi 
completată, cât şi în Legea nr. 116/2002 privind combaterea marginalizării sociale. În urma serviciilor 
acordate de AJOFM Sibiu, prin agenŃiile locale şi punctele de lucru, în anul 2013, au fost încadrate în 
muncă, până la 31 decembrie, un număr de 6865 de persoane în căutarea unui loc de muncă 

 

III.2. Masuri de stimulare a ocuparii cu finantare din bugetul asigurarilor pentru  somaj 

III.2.1. Informare si consiliere profesionala 
Serviciile de informare si consiliere profesională au un rol esential in activitatea desfăsurată de 

serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzand in  mare măsură rezultatele aplicării 
celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocupării, in special formarea profesională. 

Pe parcursul anului 2013 au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională, oferite 
prin intermediul agenŃiei teritoriale un numar de 13.694 persoane aflate in cautarea unui loc de munca, 
dintre care : 11.425 persoane nou inregistrate informate si consiliate, si 2.269 persoane revenite din alte 
luni la consiliere. Din cele 11.425 persoane nou inregistrare si consiliate prin agentia  teritoriala, 6.310 
au fost barbati , si 5.115 au fost femei .  

Analizând activitatea de informare şi consiliere, la nivel judetean , se constată o scadere  a 
numărului beneficiarilor în anul 2013, comparativ cu anul 2012. 

Persoane consiliate in anii 2012 si 2013 

14.884

13.694

13

13.5

14

14.5

15

2012 2013

 
Ca urmare a participării la serviciile de informare şi consiliere  profesională, 236 persoane au 

fost cuprinse la cursuri de formare profesională, 3 persoane au beneficiat de servicii de consultanŃă 
pentru iniŃierea unei afaceri. 

Pentru anul 2013, prin activitatea de informare şi consiliere au fost incadrate in munca un numar 
de  950 persoane, dintre care 410 femei si 540 barbati. 

 
Distributia incadrarilor pe mediul de provenienta 
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 In cursul anului 2013 s-au desfasurat un numar de 11.308 sedinte individuale si un numar de 117 
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sedinte de consiliere de grup prin care s-a urmarit cresterea sanselor de ocupare prin activitatea de 
informare si consiliere. 

Prin implementarea programului „De la şcoală, la viaŃă profesională, spre carieră”, s-au 
desfasurat 30 de actiuni in scolile din judetul Sibiu. 

Activitatea de consiliere, mediere şi orientare profesională a persoanelor cu handicap desfăşurată 
în cadrul centrului are la bază un proiect implementat de ANOFM în perioada 2004 - 2007 în 8 centre 
pilot din tară. AJOFM Sibiu, a reuşit în anul 2013 să consilieze un număr de 37 persoane, din care un 
număr de 13 persoane s-au încadrat in meserii precum : confectioner, agent transporturi, muncitor in 
industria confectiilor, incarcator-descarcator, director societate comerciala, etc. 

 
III.2.2. Formarea profesională  

Asigurarea competenŃelor profesionale necesare şomerilor in vederea incadrării si reincadrării lor 
şi creşterea numarului de persoane aflate in căutarea unui loc de muncă cuprinse la cursuri a reprezentat 
un obiectiv prioritar al AgenŃiei Judetene pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Sibiu si in anul 2013. 

Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desăvarşirea profilului profesional 
al oricărei persoane aflate in căutare de loc de muncă, ştiut fiind faptul că prin asigurarea creşterii şi 
diversificării competenŃelor profesionale ale şomerilor se ating, concomitent, două obiective specifice: 
satisfacerea cererilor imediate pe piaŃa muncii şi creşterea şanselor de ocupare in muncă a şomerilor. 

Pentru anul 2013 prin Planul naŃional 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 aflaŃi în evidenŃele agenŃiilor teritoriale pentru ocuparea forŃei de muncă.  

Pe parcursul anului 2013, în programele de formare profesională organizate de agenŃie, au fost 
cuprinse 600 persoane, din care 350 femei. 

Din cei 600 de someri participanti la programele de formare profesională organizate de CFPA 
Sibiu 326 de someri au urmat programe de formare profesionala finantate din BAS, iar 274 finantate din 
FSE , prin proiectul PIFAN in care agentia este partener al AJOFM Harghita. 

 Prin acest proiect, în anul 2013 au fost organizate 14 programe de formare profesională 
pentru un număr de 257 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă după cum urmează: 

a)  5 programe de formare au fost organizate la Covasna , respectiv: 
- 1 curs de frizer – coafor – mainichiurist-pedichiurist derulat la Sfantu Gheorghe; 
- 1 curs de instalator-instalatii tehnico-sanitare si de gaze derulat la Sfantu Gheorghe; 
- 3 cursuri de lucrator in comert, dintre care 1 curs derulat la Sfantu Gheorghe, 1 curs derluat la 

Targu Secuiesc si 1 curs derulat la Covasna. 
b) 9 au fost organizate în judetul Sibiu si localitatin aferente, dupa cum urmeaza :  
- 6  cursuri  de calificare lucrător în comert  (2  cursuri Sibiu, 2 cursuri la Medias, 1 curs la 

Dumbraveni, 1 curs la Valchid). 
- 1 curs de contabil – Sibiu; 
- 1 curs de operator introducere, validare si prelucrare date – Sibiu; 
- 1 curs camerista – Sibiu. 
Din BAS in anul 2013 s-au organizat 11 programe de formare profesionala, dupa cum urmeaza :  
- 1 curs de cusator piele si inlocuitori _Medias; 
- 4 cursuri de inspector resurse umane _ 1 curs la Medias si 3 cursuri la Sibiu; 
- 2 cursuri de frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist – Sibiu; 
- 1 curs operator montaj linii automate – Sibiu; 
- 1 curs de bucatar – Sibiu; 
- 1 curs de instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze – Sibiu; 
- 1 curs de designer pagini web- Sibiu. 
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Pana la 31 decembrie 2013 au fost incadrati in munca un numar de 155 absolventi ai cursurilor 

de formare profesionala, atat din cursurile organizate in anul de raportare cat si din cursurile aflate in 
monitorizare. 

 III.2.3 Stimularea incadrării in muncă a absolventilor institutiilor de invătămant 
 

SubvenŃiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenŃilor de învăŃământ, 
diferenŃiate în funcŃie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat, au avut un aport important la 
ocuparea tinerilor înregistraŃi în evidenŃele agenŃiei.  

Utilizarea tuturor 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 absolvenŃilor a făcut posibilă angajarea a unui  numar de 162 absolventi . Din cei 162 
absolventi angajati prin subventionarea locului de munca , 12 sunt  absolventi ai ciclului inferior al 
liceului sau ai scolilor de arte si meserii, 43 sunt absolventi de invatamant secundar superior sau 
postliceal si  107 sunt absolventi de invatamant superior. 

 
Ponderea absolventilor incadrati prin subventionarea locului de munca 

26%
67%

7%

invatamant inferior

invatamant secundar superior

invatamant superior

 O contribuŃie importantă la încadrarea în muncă a absolvenŃilor a fost organizarea, la nivel 
naŃional, a Bursei locurilor de muncă pentru absolvenŃi, în luna septembrie 2013. 

Tinerii absolvenŃi de invăŃămant care se incadrează in muncă cu program normal de lucru si 
pentru o perioada mai mare de 12 luni primesc o prima de incadrare neimpozabila, egala cu valoarea 
indicatorului social de referinta, in vigoare la data angajării. In anul 2013 , 55  absolventi (35 femei)  au 
beneficiat de prima de angajare.  
 

Ponderea absolventilor  care au beneficiaza de prima de incadrare 

31%

7%

62% invatamant gimnazial

invatamant liceal

invatamant  universitar

 

III.2.4. Incadrarea in munca a somerilor inainte de expirarea perioadei de 
indemnizare 
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In scopul prevenirii somajului de lunga durata si stimularii somerilor de a se incadra in munca 
inainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au asigurat resursele financiare necesare acordarii de 
alocatii pentru 551 someri, din care 282 femei. 
 Structura pe grupe de vârstă a persoanelor  beneficiare de alocaŃii pentru încadrarea înainte de 
expirarea indemnizaŃiei de şomaj se prezintă astfel:  

� 18 persoane au vârsta mai mică de 25 ani; 
� 133 persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani; 
� 176 persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani; 
� 224 persoane au vârsta de peste 45 ani. 

 

Incadrarea inainte de incetarea indemnizatiei de somaj 

32%

24%
3%

41% sub 25 ani

25-35 ani

35-45 ani

peste 45 ani

 
Această măsură s-a dovedit, ca şi în anii precedenŃi, mai eficientă la persoanele aparŃinând 

grupelor de vârstă  peste 45 ani si  intre 35-45 ani ceea ce demonstrează că persoanele mai in varsta  
sunt mai interesate să se angajeze cât mai repede după pierderea  locului de muncă.  
 

III.2.5. Incadrarea in munca prin stimularea mobilitatii fortei de munca 
 

Mobilitatea geografică este stimulată prin acordarea de prime de incadrare sau de instalare, după 
caz. Aceasta poate fi o solutie pentru acoperirea deficitelor de fortă de  muncă din anumite zone, regiuni 
si sectoare de activitate, dar este limitată ca rezultat. 

Cu toate că, potrivit programului, se estimase ocuparea unui număr de 20 persoane , 15 persoane 
au fost ocupate  în muncă  prin acordarea de prime de mobilitate, balanŃa înclinându-se în favoarea celor 
care şi-au schimbat domiciliul, astfel: 3 persoane (1 femeie) ca urmare a încadrării într-o localitate 
situată la o distanŃă mai mare de 50 km de localitatea unde au avut domiciliul, iar 12 persoane ( 10 
femei)  care ca urmare a angajării lor şi-au schimbat domiciliul.  

Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut efectul scontat la categoria persoanelor cu varsta 
cuprinsa sub 25 ani si peste 45 ani , beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum urmează: 

� 5 persoane au vârsta sub 25 ani; 
� 4 persoane au vârsta cuprinsă între 25 şi 35 ani; 
� 1 persoane au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani;  
� 5 persoane cu varsta de  peste 45 ani. 

 

 
 
 
 
 
 
 



11

Distributia somerilor incadrati prin mobilitatea fortei de munca 
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sub 25 ani 25-35 ani 35-45 ani peste 45 ani

 
III.2.6. Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap 

 

Prin aplicarea complexului de masuri active prevazute pentru promovarea includerii sociale a 
persoanelor cu handicap apte de munca, in cursul anului 2013 s-au incadrat in munca 13 persoane  cu 
handicap prin subventionarea locurilor de munca. 

 
Distributia pe  sex  a incadrarilor persoanelor cu handicap 

8

5

0

2

4

6

8

femei barbati

 
III. 2.7. Încadrarea prin acordarea de servicii de consultanŃă şi asistenŃă pentru  

           începerea unei activităŃi independente sau pentru iniŃierea unei afaceri 
 

În contextul politicii de încurajare a aşa intitulatei auto - ocupării, respectiv de a sprijini 
activităŃile antreprenoriale ale asiguraŃilor în sistem, agenŃia a acŃionat prin efort propriu şi prin 
intermediul furnizorilor de servicii specializate, în direcŃia oferirii de servicii de asistenŃă şi consultanŃă 
gratuită pentru iniŃierea de către şomeri a unei activităŃi pe cont propriu.  

În anul 2013 aceste servicii  au fost accesate la nivelul judetului Sibiu de un numar de 6 

persoane.  
III.2.8. Incadrarea in munca a persoanelor cu varsta de peste 45 ani sau someri 

unici  sustinatori au familiilor monoparentale. 
 

Somajul in randul persoanelor cu varsta de peste 45 ani sau someri unici sustinatori ai familiilor 
monoparentale constituie una din problemele stringente ale pietei fortei de munca. 

In anul 2013, au fost incadrate in munca  403 persoane cu vârsta de peste 45 ani sau unici 
întreŃinători de familie, din care: 399 persoane prin acordarea de subvenŃii angajatorilor care încadrează 
persoane din aceste categorii si 4 someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale. 
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399

4

someri peste 45 de ani someri unici sustinatori

  III.2.9. Încadrarea persoanelor care mai au 3 ani până la îndeplinirea  
                   condiŃiilor de pensionare 

Măsura activă de subvenŃionare a locurilor de muncă pentru angajatorii care încadrează persoane 
care mai au maxim 3 ani până la îndeplinirea condiŃiilor de pensionare este printre măsurile cele mai 
avantajoase ale Legii 76/2002, modificată şi completată, întrucât angajatorii beneficiaza de aceasta 
subventie pentru o perioadă care poate ajunge la 3 ani.  
 Prin urmare agenŃii economici au fost informaŃi cu privire la avantajele acestei măsuri active, 
astfel că, până la 31 decembrie 2013,  au fost angajate prin subvenŃionarea locurilor de muncă 6 

persoane care mai au trei ani până la pensie. 
 
III.2.10. Medierea muncii 

Prin serviciile de mediere  au fost încadrate în muncă 5.604 persoane, din care 4.224 persoane cu 
contract de muncă pe periodă nedeterminată iar 1.380  pe perioadă determinată. 

Activitatea de mediere a muncii a fost susŃinută în mod  evident şi de organizarea burselor 
locurilor de muncă.  

In anul 2013 au fost organizate un numar de 2 burse ale locurilor de munca: bursa generala a 
locurilor de munca in luna aprilie si bursa locurilor de munca pentru absolventi in luna septembrie si 
mai multe selectii de personal, la solicitarea agentilor economici care au oferit un numar semnificativ de 
locuri de munca vacante. 

În data de 19 aprilie 2013, AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Sibiu  a 
organizat BURSA GENERALĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ.  

Prin această masură activă de combatere a şomajului s-a oferit posibilitatea persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă de a se întâlni în mod direct cu agenŃii economici- angajatori şi de a purta 
discuŃii preliminare înaintea interviului propriu-zis (concurs, probă de lucru), scopul final fiind 
angajarea unui număr cât mai mare de persoane pe locuri de munca corespunzătoare pregatirii lor 
profesionale.  În data de 19 aprilie 2013, 43 agenŃi economici, au oferit peste 653 locuri de muncă.  

Numărul participanŃilor la această acŃiune a fost de 1.010 persoane, dintre acestea 495 persoane 
fiind selectate în vederea încadrării în muncă.  

Ca urmare a evaluarii finale privind rezultate obŃinute la o lună de la data desfăşurării bursei 
generale a locurilor de muncă, un numar de 178 persoane aflate în evidenŃa agenŃiei au fost incadrate ( 
103 femei).  Cele 178 persoane au fost încadrate în meserii precum: muncitor necalificat (25), agent de 
securitate (8), electrician (4), sudor (3), operator confectioner (32), casier (12), agent de asigurari (14). 

Structura pe forme de învăŃământ a persoanelor încadrate ca urmare a participării la bursa 
generală se prezintă astfel: 11 persoane cu studii superioare, 63 de persoane cu învăŃământ liceal şi 
postliceal, 44 persoane cu învăŃământ profesional şi de ucenicie şi 60 persoane cu învăŃământ general 
sau incomplet.  

În ce priveşte repartizarea pe grupe de varstă a persoanelor care şi-au găsit un loc de muncă ca 
urmare a participării la bursa generală a locurilor de muncă ,  45 dintre aceştia au până în 25 de ani, 57 
persoane au vârsta cuprinsă în intervalul 25-35 ani, 54 persoane au vârsta cuprinsă în intervalul 35-45 de 
ani şi 22 persoane sunt peste 45 de ani. 
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 In data de, 27 septembrie 2013, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu  a 
organizat BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENTI.  La acest eveniment 42 de 
agenŃi economici, au oferit 856 locuri de muncă. 

Numarul de persoane participante la aceasta actiunme a fost de 950 din care 550 absolventi de 
invatamant.  Numarul de absolventi in cautarea unui loc de munca selectati in vederea angajarii a fost de 
367 din care incadrati efectiv 106.  Meseriile în care sunt anunŃate cele mai multe locuri sunt pentru : 
ambalator, asistent relatii publice si comunicare, vanzator, operator montaj , magaziner, etc.  Structura 
pe forme de invatamant a persoanelor incadrate ca urmare a participarii la bursa locurilor de munca 
pentru absolventi se prezinta astfel: 18  persoane cu studii superioare, 3 persoane cu invatamant superior 
de scurta durata, 39 persoane cu invatamant liceal si postliceal, 35 persoane cu invatamant profesional si 
ucenicie, 11 persoane cu scoala generala si 28 persoane din alte categorii. Cele 106 persoane 
(absolventi) au fost incadrati pe meserii ca : confectioner art. din piele si inlocuitori, operator montaj 
linii automate, magaziner, operator la fabricarea biscuitilor, inginer de sistem software, economist, 
frezor.  

 

III. 5. Masuri de prevenire a somajului 
Măsurile de prevenire a şomajului, constând în principal în oferirea serviciilor de preconcediere 

persoanelor ameninŃate de riscul de a deveni şomeri fie ca urmare a restructurărilor unor activităŃi 
economice, fie datorită unor cauze personale, au constituit o prioritate a agenŃiei judetene .Pentru 
realizarea serviciilor de preconcediere au fost utilizate instrumentele prevăzute în actele legale în 
materie. Numărul persoanelor disponibilizate colectiv şi numărul persoanelor care au beneficiat de 
servicii de preconcediere , in anul de raportare se prezintă astfel:  

In perioada ianuarie-decembrie 2012 au fost acordate servicii de preconcediere unui numar de 159 

persoane care au fost disponibilizate colectiv de la 7 societati din diverse domenii de activitate ca : 
constructii, etc. 

 

Programe speciale de ocupare a forŃei de muncă 
Pentru anul 2013 prin Programul special de ocupare pentru localităŃi din mediul rural  s-au 

incadrat in munca un numar de 132 persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural. 
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Pentru anul 2013 prin Programul special de ocupare pentru localităŃi defavorizate  - Dumbraveni 
,  pana la data de 31 decembrie 2013 s-au angajat un numar de 170 persoane. 
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Pentru anul 2013 au fost făcute propuneri pentru  Programul special de ocupare a forŃei de 

muncă pentru comunităŃi cu număr mare de etnici romi, care monitorizează localităŃile cu cel mai mare 
număr de etnici romi din judeŃul Sibiu. 

Prin acest program până la 31 decembrie 2013  au fost încadrate 77 persoane, asa cum rezulta 
din graficul de mai jos.  
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SINTEZA          
GRADULUI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR PROGRAMULUI  JUDETEAN PENTRU OCUPAREA 

FORTEI DE MUNCA IN    ANUL 2013 
 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Programat 
2013 

Realizat 
2013 

Diferente (+/-
) 

R/P % 

1111    Total persoane incadrateTotal persoane incadrateTotal persoane incadrateTotal persoane incadrate    7777....500500500500    5555....921921921921    - 1111....579579579579    79%79%79%79%    
1.1 Total persoane intrate la masuri 

active 
14.060 30.250 + 16.190 215% 

1.2 Numar persoane cuprinse in servicii 
de informare si consiliere 
profesionala 

9.100 12.964 + 3.864 142% 

2 Incadrarea prin acordarea 
serviciilor de mediere 

5.150 5.604 + 454 109% 

3 Incadrarea prin acordarea 
serviciilor de informare si consiliere 
profesionala 

1.000 950 - 50 95% 

4 Total persoane cuprinse la cursuri 
de formare profesionala 

600 527 - 73 88% 

5 Total persoane incadrate prin 200 155 - 45 78% 
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organizarea cursurilor de formare 
profesionala, din care :  

5.1 BAS 200 100 - 100 50% 
5.2 FONDURI EUROPENE 0 55 - 55 0% 
6 Ocuparea fortei de munca prin 

acordarea de alocatii pentru 
somerii care se incadreaza inainte 
de expirarea somajului 

300 551 + 251 184% 

7 Incadrarea somerilor peste 45 de 
ani sau unici sustinatori ai 
familiilor monoparentale prin 
subventionarea locurilor de munca 

365 403 + 38 110% 

7.1 Someri cu varsta de peste 45 ani 355 399 + 44 112% 
7.2 Someri care sunt parinti unici 

sustinatori ai familiilor 
monoparentale 

10 4 - 6 40% 

8 Incadrarea somerilor care mai au 3 
ani pana la pensie 

10 6 - 4 60% 

9 Incadrarea prin stimularea 
mobilitatii fortei de munca 

20 15 - 5 75% 

9.1 Intr-o localitate situata la o distanta 
> 50 km de domiciliu 

10 3 - 7 30% 

9.2 Cu schimbarea domiciliului 10 12 + 2 120% 
10 Incadrarea absolventilor prin 

subventionarea locurilor de munca 
360 162 - 198 45% 

10.1 Ciclul inferior al liceului sau scoala 
de arte si meserii 

75 12 - 63 16% 

10.2 Invatamant secundar superior sau 
postliceal 

130 43 - 87 33% 

10.3 Invatamant superior 155 107 - 48 69% 
11 Absolventi care beneficiaza de prima 

de incadrare 
80 55 - 25 69% 

12 Incadrarea persoanelor cu handicap 
prin subventionarea locurilor de 
munca 

10 13 + 3 130% 

13 Incadrarea prin acordarea de 
servicii de consultanta si asistenta 
pentru inceperea unei activitati 
independenta sau pentru initierea 
unei afaceri 

10 6 - 4 60% 

14 Incadrarea prin incheierea de 
contracte de solidaritate, in baza 
Legii nr. 116/2002 

10 O - 10 0 

 

În anul de referinta Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu şi-a atins 
obiectivele stabilite în Programul Judetean pentru Ocuparea Fortei de Munca , din pachetul de 14 
indicatori de performanŃă, pentru un numar de 4 (29% )  indicatori iar un  numar de 10 ( 71%) indicatori 
nu au fost realizaŃi şi anume: 

� Total persoane incadrateTotal persoane incadrateTotal persoane incadrateTotal persoane incadrate;;;; 
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� Incadrarea prin acordarea serviciilor de informare si consiliere profesionala; 
� Total persoane cuprinse la cursuri de formare profesionala; 
� Total persoane incadrate prin organizarea cursurilor de formare profesionala; 
� Incadrarea somerilor care mai au 3 ani pana la pensie; 
� Incadrarea prin stimularea mobilitatii fortei de munca; 
� Incadrarea absolventilor prin subventionarea locurilor de munca; 
� Absolventi care beneficiaza de prima de incadrare; 
� Incadrarea prin acordarea de servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea 

unei activitati independenta sau pentru initierea unei afaceri; 
� Incadrarea prin incheierea de contracte de solidaritate, in baza Legii nr. 

116/2002. 
 

CAPITOLUL IV. REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA  

                               PREVAZUTI  PENTRU PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE  2013 
 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Valoare 
stabilita 
prin 

contract 

Realizat la 
data de 31 
decembrie 

2013 

Punctaj 
indicatori de 

realizat  

Punctaj 
total 

realizat 

1 Gradul de ocupare a locurilor de 
munca vacante comunicate de 
angajatori si inregistrate de AJOFM 

75% 77,03 1,00 1,00 

2 Gradul de ocupare a tuturor 
persoanelor din evidenta ANOFM aflate 
in cautarea unui loc de munca 

30% 30,42 1,00 1,00 

3 Numărul de viitori absolvenŃi care 
beneficiază de informaŃii şi servicii de 
consiliere în carieră 

71 1073 0,50 0,50 

4 Ponderea participării la formare 
profesională în total măsuri active 

4% 1,73 0,50 0,50 

4.a Ponderea participării şomerilor de 
lungă durată la cursuri de formare 
profesională 

3% 9,58 0,50 0,50 

5 Rata de participare a şomerilor la 
măsuri active 

75% 80,65 1,00 1,00 

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% 98,69 0,50 0,49 

6.b în primele 6 luni de la înregistrare în 
cazul adulŃilor 

75% 88,77 0,50 0,50 

7 Rata de participare a şomerilor de 
lungă durată la măsuri active 

25% 13,10 1,00 0,52 

8 Ponderea persoanelor ocupate din 
totalul participanŃilor la măsuri active 

    

8.a la 3 luni de la participarea la o 
măsură activă 

20% 30,05 0,50 0,50 
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8.b la 6 luni de la participarea la o 
măsură activă 

25% 36,10 0,50 0,50 

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 evidenŃa ANOFM 

65% 91,27 0,50 0,50 

10 Număr de persoane de etnie romă 
cuprinse în măsuri active 

    

10.a Număr de persoane de etnie romă 
cuprinse în măsuri active,  din care: 

1.711 260,32 0,50 0,50 

10.b Număr de persoane de etnie romă 
cuprinse în cursuri de formare 
profesională 

14 214,29 0,50 0,50 

11 Ponderea persoanelor ocupate din 
rândul absolvenților programelor de 
formare profesională (PPAFP) la: 

    

11.a 6 luni de la data susŃinerii examenelor 
de absolvire 

20% 35,66 0,50 0,50 

11.b 12 luni de la data susŃinerii 
examenelor de absolvire 

45% 53,92 0,50 0,50 

                                                                              Total punctaj                10              9,23 
                                                                              Calificativ                          „Foarte bine”  
 

CAPITOLUL V.    EURES    ----    MUNCA IN SPATIUL EUROPEANMUNCA IN SPATIUL EUROPEANMUNCA IN SPATIUL EUROPEANMUNCA IN SPATIUL EUROPEAN 
              În anul 2013    la AJOFM  Sibiu  s-au adresat  personal, prin telefon  sau  prin poşta electronică  
şi au primit informaŃii , îndrumare  şi sfaturi  privind  mobilitatea internaŃională  a  forŃei de muncă  în 
UE , privind reŃeaua EURES,  a locurilor de muncă vacante existente la nivel european un număr de  
463  persoane (din care  230 femei   ) Dintre acestea au depus dosare în baza de date un număr de 45 

persoane (din care  12 femei ) în vederea  ocupării locurilor  de  muncă   în următoarele state : Germania 
,  Danemarca,  Spania, Anglia, Austria , Finlanda şi Olanda.  
  SolicitanŃii de locuri de muncă au vârsta cuprinsă între 18  şi 55 de ani şi au optat pentru una  
din   meseriile :  

� din sectorul hotelier – gastronomie ( bucătar,ospătar,chelner, barman)     brutar –  patiser , 
expozant , ajutor menaj, tâmplar , asistent medical pentru Germania; 

� agricultor   pentru  Danemarca   ; 
� agricultor pentru  Spania; 
� electrician auto ,  chelner , ospătar , psiholog , inginer textile pentru Anglia; 
� drujbist pentru Austria; 
� agricultor pentru Finlanda; 
În  primul trimestru 2013  AgenŃia Municipală pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Bucureşti  a  

organizat selecŃie pentru studenŃii  şi  masteranzii care doresc să desfăşoare    o   activitate lucrativă pe 
teritoriul Germaniei  în perioada vacanŃei de vară 2013 (minim 2 luni).care deŃin cunoştinŃe bune şi 
foarte bune de limba germană. Aceasta s-a desfăşurat în trei perioade: 07.01.2013 – 24.01.2013, 
25.01.2013 – 15.02.2013 şi 18.02.2013 – 01.03.2013. 

Din   Sibiu  şi - au  depus dosarele  şi au susŃinut testul de limba germană  un număr de  10 studenŃi 
care au fost declaraŃi admişi. 
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Tot în  trimestrul  I 2013  la solicitarea angajatorilor spanioli AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea 
ForŃei de Muncă prin intermediul  AgenŃiei  JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Dolj  a 
organizat în perioada 9 - 11 ianuarie   2013 la Craiova  o nouă selecŃie  pentru persoanele care doresc să 
ocupe un loc de  muncă  în  domeniul  agricol   în Spania  la culesul căpşunilor.  Din  judeŃul  Sibiu  au  
participat  7 candidati.  De asemenea  în data de 21 ianuarie 2013  s-a desfăşurat la Timişoara   judeŃul 
Timiş  selecŃie pentru munca sezonieră din sectorul agricol în Danemarca . Din Sibiu au participat 3 
candidaŃi   a caror aplicaŃii au fost preselectate de către angajatorii danezi şi care au şi  fost selectaŃi. 
SolicitanŃii trebuiau să deŃină cunoştinŃe de limba engleză  , nivel  mediu  constituind avantaj experienŃa 
anterioară în  munca agricolă.  

Tot în  această perioadă AgenŃia Municipală pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Bucureşti  a 
organizat în zilele de 4 şi 5 martie 2013 selecŃia pentru lucrătorii calificaŃi  în domeniul hotelier – 
gastronomic ( ospătar, barman bucătar ) care doresc să desfăşoare  o activitate sezonieră în Germania. 
Compania  germană EuroPark Rust  a oferit 80 de posturi  . Din judeŃul Sibiu au participat un număr de 
22 de  persoane   din care au fost declarate  admise   un  număr  de  13  persoane  (  în  procent  de  76 %   
)  iar 9 persoane au fost  declarate respinse. 
Pe meserii situaŃia se prezintă astfel: 6 ospătari; 5 bucătari; 1 barman; 1 ajutor bucătar. 

În perioada 5- 6 septembrie 2013  s - a  organizat  la Sibiu o noua  selectie pe tara  pentru 
recrutarea  de lucratori calificati  in domeniul  hotelier – gastronomic  care doresc sa desfasoare  o 
activitate sezoniera   in  Germania .  S-au oferit 130 locuri de munca   din partea   Centralei   de 
Mediere a Strainilor si Specialistilor  ZAV Bonn  . Marriot  Hotel  Frankfurt   si  compania  Europa Park 
Rust. Au  participat  71  candidati  din 33.judete din care  au fost admisi  51 candidati ( 72%) fiind 
respinsi   20 de candidati. Din judetul Sibiu    au participat  22 candidati din care au fost admisi 17 

candidati  ( 77%), fiind respinsi  6  candidati  .                                                                                  
Pe meserii situaŃia se prezintă astfel:3  ospătari; 12  bucătari; 2  ajutor bucătar. 
AJOFM Sibiu  continuă înscrierile în baza de date,  a tuturor solicitanŃilor de locuri de muncă în 
străinătate  de pe raza judeŃului Sibiu în vederea participării acestora la selecŃiile  organizate  de către  
ANOFM . 
 

CAPITOLUL VI.    COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITARE SOCIALACOORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITARE SOCIALACOORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITARE SOCIALACOORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITARE SOCIALA    
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, au devenit direct aplicabile Regulamentele 

comunitare 1408/71 şi 574/72 privind coordonarea sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii 
migranŃi şi membrii lor de familie.  
 În anul 2013, A.J.O.F.M. Sibiu a primit de la instituŃii competente din alte State membre UE sau 
de la persoane fizice interesate un număr de 177 de cereri pentru eliberarea formularelor europene. 

Ca urmare a acestor solicitări, au fost eliberate de către agentia judeteana un  numar de 92 

formulare U.002 , dintre care 29 pentru Spania ,  14 pentru Italia si 49 pentru alte state. 
De asemenea, agenŃia judeteana a emis 63 formulare U.006 prin care se certifică informaŃii 

referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul în România ai şomerilor indemnizaŃi în alte 
state membre. Aceste formulare au fost emise  la cererea instituŃiilor competente din Spania (62) si Italia 
(1). 
 Pentru menŃinerea dreptului la prestaŃii de şomaj pe perioada în care şomeri ai altui Stat membru 
îşi căută un loc de muncă în România, în anul 2013 s-au înregistrat 22 cazuri. PrestaŃia de şomaj a fost 
acordată pe baza formularelor europene emise de instituŃii competente din Statele membre implicate şi 
înregistrate la agenŃiile judeŃene pentru ocuparea forŃei de muncă.  
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CAPITOLUL VII.    PROIECTE ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE PROIECTE ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE PROIECTE ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE PROIECTE ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE     
                                                                                        MUNCA SIBIU FINANTATE DIN FONDURI EXTERNEMUNCA SIBIU FINANTATE DIN FONDURI EXTERNEMUNCA SIBIU FINANTATE DIN FONDURI EXTERNEMUNCA SIBIU FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE    

 

Proiecte in care agentie este beneProiecte in care agentie este beneProiecte in care agentie este beneProiecte in care agentie este beneficiarficiarficiarficiar 
    

� Antreprenoriatul in mediul rural-O sansa de ocupare - ID55328, are ca obiectiv  : 
- Imbunătătirea competentelor şi calităŃii resurselor umane în zonele rurale în vederea facilităŃii 

accesului la ocupare în activităŃi nonagricole; 
- dezvoltarea, actualizarea cunoştinŃelor şi competenŃelor persoanelor din mediul rural; 
- consolidarea competenŃelor antreprenoriale şi susŃinerea activităŃii antreprenoriale pentru 

persoanele în căutarea unui loc de muncă din zonele rurale; 
- sustenabilitatea pe termen lung a antreprenoriatului în mediul rural 

Proiectul se adreseaza in principal (grup tinta)  persoanelor din mediul rural din care:                        
-persoane ocupate în agricultura de subzistenŃă; 

- persoane inactive; 
- şomeri; 
- persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Perioada de implementare a proiectului este 01.07.2010-30.06.2013. 
Valoarea proiectului este de 16.429.323 lei. 

 

� Proiect „ Serviciu public de ocupare-calitate, accesibilitate si promptitudine „ - ID 91800,  are 
ca obiectiv  general sa se relationeze oferta SPO cu asteptarile clientilor (angajatorii) prin 
imbunatatirea si facilitarea accesului la servicii de calitate de tip „ self-service”. 
Proiectul se adreseaza in principal (grup tinta)  institutiilor Serviciului Public de Ocupare. 

  Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni (contractul a fost semnat in data de 
2302.2012). 

  Valoarea proiectului este de 8.324.964,44 lei. 
 

Proiecte in care agentie esteProiecte in care agentie esteProiecte in care agentie esteProiecte in care agentie este    partenerpartenerpartenerpartener 
 

� Program Integrator al Formării AdulŃilor NecalificaŃi- „PIFAN” - ID48625. 
Obiectivul general al proiectului il reprezinta facilitarea si cresterea accesului pe piata muncii a 

persoanelor in cautarea unui loc de munca fara calificare sau cu calificari nerelevante, cu o situatie 
dificila din punct de vedere al statusului profesional, prin promovarea masurilor active de ocupare cu 
caracter activ din judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Alba, Mures, Hunedoara , Bacau. 

Grupul tinta este format din 12.800 someri din care in judetul Sibiu pentru un numar de 1.600 
someri. 

Valoarea proiectului este de 17.652.240 lei. 
 

� „Formarea profesionala utilizand solutii informatice – o solutie de reconversie a fortei de munca 

din zona rurala de pe raza judetului Sibiu” -ID89601, are ca obiectiv  general facilitarea  integrarii  pe 
piata muncii si in viata activa a persoanelor domiciliate in mediul rural din judetul Sibiu, prin 
identificarea celor mai potrivite directii de calificare, in stransa legatura cu evolutia pietei muncii. 

Grupul tinta este format din : 
- persoane în căutarea unui loc de muncă : 45; 
- persoane inactive : 25; 
- persoane ocupate în agricultura de subzistenŃă: 25; 
- someri : 310; 
- angajati din mediul rural: 45. 

Valoarea proiectului este de 2.185.277 lei. 
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CAPITOLUL VIII .    Bugetul asigurarilor pentru somajBugetul asigurarilor pentru somajBugetul asigurarilor pentru somajBugetul asigurarilor pentru somaj 
 

Volumul veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru somaj, precum si structura 
acestora, pe capitole si subcapitole la venituri si pe destinatii la cheltuieli, au fost aprobate prin bugetul 
aprobat de ordonatorul principal de credite, in speta A.N.O.F.M, urmat de rectificarile ulterioare. 

VIII. 1 Executia bugetului asigurarilor pentru somaj 
Executia bugetara se prezinta la data de 31.12.2013, astfel : 

                                                                                - ron -  
Indicator Program Realizat % 

Venituri 30.034.000 22.694.816 75,6 
Cheltuieli 36.336.000 35.390.685 97,4 

(Deficit) (6.302.000) (12.695.869) - 
 

In transpunere  grafică, executia bugetară la data de 31.12.2013 se prezintă după cum urmează: 
 

Executia bugetului asigurarilor pentru somajExecutia bugetului asigurarilor pentru somajExecutia bugetului asigurarilor pentru somajExecutia bugetului asigurarilor pentru somaj    
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 Mentionam ca in anul 2013, potrivit legii bugetare anuale, nivelul contributiilor sociale la 
bugetul asigurarilor pentru somaj a fost stabilit la 0,5% pentru contributia datorata de angajatori, 0,5%  
contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj, 1% contributia datorata la bugetul 
asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, 
0,25% contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, conform 
art.7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006. 

 
VIII. 2 Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru somaj 
Situatia cheltuielilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, in vederea realizarii 

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

Masura activaMasura activaMasura activaMasura activa    Prevedere Prevedere Prevedere Prevedere     
bugetara bugetara bugetara bugetara     

Executie bugetaraExecutie bugetaraExecutie bugetaraExecutie bugetara    
la 31.12.20la 31.12.20la 31.12.20la 31.12.2011113333    

----ronronronron----    

%%%%    

Formarea profesionala (programe) 210.000 200.600 95,5 
Stimularea angajarii absolventilor 44.558 44.558 100 
Stimularea angajării inainte de expirarea 
perioadei de somaj 

444.090 444.090 100 

Stimularea mobilitatii fortei de munca 55.500 55.500 100 
Stimularea angajatorilor pentru 
incadrarea absolventilor 

997.830 858.220 86 

Stimularea angajatorilor pentru 
incadrarea persoanelor peste 45 de 
ani/someri intretinatori unici de familii 

1.938.022 1.798.412 92,8 

 



21

SituaŃia sintetică a cheltuielilor finanŃate în anul 2013, la nivelul întregului buget al asigurărilor 
pentru şomaj, structurate pe capitole de cheltuieli, se prezintă după cum urmează: 

                                                                                                                        -Ron- 
Cap. Denumire indicator ExecuŃie 

an 
5004 Total cheltuieli 35.390.685 

6404 Cheltuielile  fondului de garantare 61.228 

6504 ÎnvăŃământ 257.987 

6804 Asigurări şi asistenŃă socială 27.496.494 

8004 AcŃiuni generale economice, comerciale 
şi de muncă 

7.574.976 

 

VIII. 3  Excedentul/deficitul bugetului asigurarilor pentru somaj 
ExerciŃiul financiar al anului 2013 s-a încheiat cu un deficit de  12.695.869 lei, in care este inclus 

si excedentul fondului de garantare in suma de 3.117.801 lei. 
 

CAPITOLUL IX.      ACTIVITATEA CONDUCERII SI COMPARTIMENTELOR     FUNCTIONALE  
                          ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU  OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU 

 

In anul 2012, agentia judeteana a asigurat implementarea masurilor de prevenire a somajului, a 
masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca, protectia sociala a persoanelor aflate in cautarea unui 
loc de munca a organizat si realizat activitatea de ocupare si de formare profesionala a fortei de munca 
la niveul judetean. 

Actul managerial a fost sprijinit permanent de catre Consiliul Consultativ, care a sprijinit 
conducerea institutiei publice in rezolvarea problemelor legate de activitatile institutiei. 

Consiliul consultativ a fost informat asupra activitatilor curente desfasurate in cadrul agentiei 
judetene , cum ar fi :  situatia lunara a somajului inregistrat si disponibilizarile preconizate, situatia 
trimestriala a conturilor de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj, precum si stadiul realizarii 
obiectivelor din programul pentru ocuparea fortei de munca si a planului de formare profesionala. 

 

� S-a asigurat functionalitatea activitatiilor din domeniul programelor de ocupare, analiza pietei 
muncii, formare profesionala, inregistrare someri, consiliere, medierea muncii si implementarea 
masurilor active de pe piata fortei de munca. S-a urmarit  evolutia  si tendinta somajului inregistrat la 
nivelul judetului si pe diferitele structuri ale acestuia, acest lucru stand la baza stabilirii obiectivelor si 
elaborarii programelor de masuri pentru stimularea ocuparii, a mentinut in stare de functionare, fara 
erori si intreruperi, sistemele informatice utilizate la nivel local, asigurand suportul informatic pentru 
toate celelalte compartimente ale A.J.O.F.M. Sibiu, a asigurat implementarea modificarilor sistemelor 
informatice standard ale A.N.O.F.M., precum si actualizarea site-lui. S-au  luat masurile necesare pentru 
cresterea gradului de ocupare a fortei de munca, prin facilitarea accesului pe piata muncii a categoriilor 
vulnerabile : persoane din mediul rural si persoane de etnie roma , persoane cu dizabilitati, absolventi; a 
incheiat parteneriate de colaborare, a asigurat informarea si consilierea profesionala a tinerilor in scoli. 

� Sustinerea financiara a măsurilor de stimulare a ocupării si plătii drepturilor bănesti ale 
somerilor, precum si a măsurilor de protectie socială specială, in cazul persoanelor disponibilizate in 
urma concedierilor colective s-a asigurat prin structura specializata in domeniul contabilitatii spefice 
unei institutii publice.  Totodată s-au asigurat resursele materiale si financiare necesare  functionării  
activitătii la toate nivelurile organizatorice, ( conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat). 

� Gestionarea resurselor umane din cadrul institutiei publice s-a desfasurat in parametrii optimi, 
activitatile desfasurate fiind cele specifice respectiv : au fost organizate doua concursuri de recrutare 
pentru ocuparea unor posturi temporar vacante/vacante care s-au finalizat cu ocuparea acestora de catre 
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doua persoane care au devenit functionari publici pe perioada determinata/nedeterminata. Deasemenea 
au fost organizate doua concursuri de promovare in grad profesional superior in urma carora 8 

functionari publici au fost  promovati in grad profesional superior.S-a asigurat cadrul necesar pentu 
completarea declaratiilor de avere si de interese ale angajatilor iar o copie acestora atat pe suport de 
hartie cat si pe suport  magnetica a fost transmisa Agentiei Nationale De Integritate cu respectarea 
termenului prevazut de lege. Declaratiile de avere si de interese scanate au fost publicate pe site-ul 
agentiei.Permanent au fost actualizate dosarele profesionale  ale functionarilor publici.Lunar au fost 
vizate statele de plata ale angajatilor si au fost intocmite state de plata pentru angajatii care lucreaza in 
cadrul proiectelor finantate din fonduri europene in care AJOFM Sibiu are calitatea de beneficiar sau 
partener . 

� Prin activitatea juridica a agentiei judetene s- asigurat indrumarea metodologică privind 
modalitătile de aplicare unitară a prevederilor legale incidente domeniului ocupării fortei de muncă si 
formării profesionale a persoanelor in căutarea unui loc de muncă.  S-a asigurat reprezentarea institutiei 
in fata instantelor judecatoresti, in anul de raportare 1 cauza avand ca obiect litigii de munca, 1 cauza 
plangere contraventionala, 1 cauza contestatie la executare, 1 cauza contencios-administrativ, 4 cauze 
legea insolventie. De asemenea s-a asigurat inregistrarea, solutionarea, redirectionarea, redactarea si 
clasarea petitiilor, in anul 2013 au fost inregistrate 17 petitii au avut ca obiect solicitari de locuri de 
munca sau acordarea de alte informatii legate de indemnizatia de somaj. Din acestea 7 au fost 
solutionate favorabil, 2 au fost clasate, 1 petitie a fost redirectionata, 2 petitii nu s-au prezentat 
persoanele iar un numar de 5 petitii urmeaza a fi solutionate. In anul de raportare au fost acreditati pe 
termen nelimitat un numar de 4 furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de 
munca. 

� Structurile de control intern specializate, constituite la nivelul agentiei judetene (control financiar 
intern, control masuri active si auditul public intern) au asigurat prin actiunile proprii intreprinse 
mentinerea si imbunatatirea standardului de evolutie a principalelor activitati/sub-activitati din cadrul 
institutiei publice prin adaugare de plus/valoare.  

Controlul financiar intern, organizat ca un control ulterior  a urmarit respectarea normelor legale cu 
privire la activitatile economico-financiare, prin cele 16 misiuni de control efectuate, conform 
programului de control. In urma verificarilor s-au stabilit o serie de deficiente/debite, parte din ele 
remediate in timpul controlului restul urmand a fi remediate/recuperate in temenele stabilite. 

Prin activitatea de control masuri active s-a urmarit respectarea de catre angajatori a obligatiilor 
legale asumate si stipulate prin legea care reglementeaza acordarea subventiilor pe piata fortei de 
munca. In anul de raportare au fost efectuate un numar de 235 controale la agenti economici, rezultand o 
serie de deficiente aparute ca urmare a interpretarii si aplicarii eronate a modificarilor legislative 
(declaratia unica 112), refuzului unor agenti economici de a elibera adeverinta necesara certificarii 
stagiului de cotizare necesar pentru persoanele care au fost disponibilizate si urmau sa devina persoane 
beneficiare de indemnizatie de somaj .    

Scopul principal al misiunilor de audit cuprinse în plan l-a reprezentat diagnosticarea  activitatilor 
proprii entitatii publice , în vederea creşterii eficienŃei tuturor sectoarelor de activitate, a îmbunătăŃirii 
serviciilor acordate clienŃilor.  În cursul anului 2013 s-au realizat 3 misiuni de audit de asigurare. În 
urma analizelor efectuate, s-a realizat o evaluare sistematică a factorilor de risc, care ar fi putut perturba 
îndeplinirea obiectivelor majore ale agenŃiei. Ca urmare a recomandărilor din rapoartele de audit şi a 
discuŃiilor purtate cu factorii de răspundere s-a diminuat impactul factorilor de risc în derularea 
acŃiunilor structurilor auditate. 

Fondul de garantare a creantelor salariale - prin aparitia si intrarea in vigoare a legislatiei privind 
garantarea la plata a creantelor salariale, agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca au capatat 
noi atributii si sarcini privind implementarea problematicii in domeniu. 



23

In cursul anului 2013, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu a inregistrat cereri 
de plata a creantelor salariale din partea a  3 angajatori, si s-au platit dupa cum urmeaza :  

• SC Trident Trans Tex SRL s-au platit creante salariale pentru un numar de 4 persoane in 
luna noiembrie 2013 , in valoare de 3.374 lei reprezentand salarii restante ; 

• SC Placebo Invest SRL s-au platit creante salariale pentru un numar de 5 persoane in luna 
decembrie 2013, in valoare de 6.323 lei reprezentand salarii restante ; 

• SC Neco Trans SRL nu a indeplinit conditiile de eligibilitate fiind emisa decizia de 
respingere. 

O contribuŃie deosebită în promovarea şi mediatizarea serviciilor AgenŃiei Judetene pentru Ocuparea 
Fortei de Munca Sibiu  s-a realizat  prin : 

• organizarea de conferinte de presă la nivel judetean  cu ocazia diferitelor evenimente desfăşurate 
de agentie - 2; 

• interviuri acordate – 1; 
• solicitări de informaŃii din partea presei- scrise/ telefonice  - 9; 
• emiterea de comunicate de presă, precum şi a altor materiale informative la nivel naŃional şi local 

- 74; 
• materiale publicitare – 5.000; 
• rubrici permanente în mass-media locale – 480. 
Activitatea de comunicare a agentiei s-a reflectat in : 
• presa scrisa locala– 729 aparitii ; 
• presa audio locala – 1.074 ; 
• presa video locala – 1.193. 

ConcluziiConcluziiConcluziiConcluzii    
Este stiut faptul că evolutiile privind ocuparea fortei de muncă si, in general, ale fenomenelor ce 

au loc pe piata muncii nu pot fi separate de contextul demografic, dar nici de fenomenele ce s-au 
manifestat pe plan european,  de cresterea sau descresterea economică,  de dialogul si relationarea 
directă dintre cererea si oferta de fortă de muncă, respectiv dintre angajatori si lucrători. Analiza 
activitătii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu trebuie să fie făcută avand in 
vedere contextul economiei in anul 2013. Putem spune ca implementarea programelor de ocupare, a 
planului de formare profesionala, a proiectelor cu finantare externa, a celorlalte actiuni au avut ca scop 
final atingerea obiectivelor institutiei publice. Din acest context, din prezentarea rezultatelor obtinute , 
se poate emite concluzia generală potrivit căreia A.J.O.F.M. Sibiu si-a desfăsurat activitatea orientata 
spre cresterea gradului de ocupare si scaderea reala a ratei somajului. 
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