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CAPITOLUL I . OBIECTIVELE SI DIRECTIILE DE ACTIUNE ALE AGENTIEI JUDETENE 
PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU IN ANUL 2011  

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu,   func ioneaz ca serviciu public 
deconcentrat, cu personalitate juridic , în subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de 
Munca.  

  Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu î i desf oar 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 s u de activitate, conducerea Agen iei 
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu i-a bazat politica managerial pentru anul 2011 cu 
consecven , în principal, pe urm toarele direc ii de ac iune:

  

implementarea programelor de ocupare i formare profesional , precum i adaptarea acestora în 
func ie de cerin ele i evolu iile de pe pie ele muncii locale, în vederea atingerii indicatorilor de 
performan stabili i în Contractul angajament semnat cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei 
de Munca; 

 

dezvoltarea rela iilor cu angajatorii i cre terea gradului de personalizare a ac iunilor pentru 
persoanele aflate în c utarea unui loc de munc ;

  

dezvoltarea capacit ii institu ionale a Agen iei Juedetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu în 
ce prive te integrarea institu iei în re eaua EURES, în vederea asigur rii mobilit ii for ei de munc 
în Spa iul Economic European;

  

preg tirea personalului propriu pe diferitele paliere ale activit ii proprii, dar mai ales  pentru 
accesarea fondurilor europene, cu prec dere a Fondului Social European;  

  

încheierea de protocoale de colaborare sau revizuirea, actualizarea acestora,  cu actori relevan i la 
nivel na ional i local, dar i la nivel interna ional;

  

participarea la proiecte cu parteneri internationali; 

 

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

Respect: rela iile de serviciu, indiferent de func ie i de nivelul ierarhic, precum i rela iile cu

 

cet enii i partenerii externi se vor baza pe respect;

 

Profesionalism: atribu iile de serviciu sunt îndeplinite prin competen , eficien i 
con tiinciozitate; angaja ii sunt bine preg ti i i potrivi i fiec rui post, cu atitudine proactiv , dedica i 
perfec ion rii

 

continue i îmbun t irii performan elor profesionale;

 

Onestitate i corectitudine: bun -credin în exercitarea atribu iilor de serviciu i comportament 
etic; 

Disponibilitate spre comunicare: cooperare i colaborare inter-departamental i cu partenerii   
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externi în abordarea i rezolvarea problemelor intervenite în desf urarea activit ii i dialog deschis cu 
cet enii. 

CAPITOLUL II. SITUATIA SOMAJULUI INREGISTRAT IN ANUL 2011    

Principalii indicatori care au caracterizat for a de munc civil dup participarea la activitatea 
economic , conform datelor furnizate de Institutul Na ional de Statistic (Balan a For ei de Munc la 1 
ianuarie 2011), se prezentau, la începutul anului, astfel:   

 

popula ie stabil a jude ului Sibiu de 424.796 persoane; 

 

popula ia activ civil de 186.400 persoane; 

 

popula ia ocupat civil de 175.600 persoane.

  

Pe acest fond, in anul de raportare evolutia ratei somajului  a cunoscut o evolu ie constant 
descendent ,  a a cum rezult i din graficul urm tor.  

  

In luna ianuarie 2011 rata somajului a scazut cu 0,17 pp fata de luna anterioara, de la 5,81% la 
5,64%. In perioada ianuarie 

 

decembrie 2011 , scaderea a fost de 1,51 pp, cu o intensitate mai mare in 
intervalul iunie ( 1,87%), august- octombrie ( 1,95%, 1,89% si 1,85%).  

Valoarea ratei somajului inregistrata la nivelul judetului Sibiu la finele lunii decembrie 2011, a 
fost de 4,3% inferioara fata de cea inregistrata la finele lunii decembrie 2010 si anume 5,81%.  

  

Din analiza evolu iei num rului de omeri indemniza i i neindemniza i înregistra i în eviden ele 
agen iei pentru ocuparea fortei de munca, se constat c num rul acestora s-a inscris in trendul de 
scadere manifestat de la inceputul anului privind rata somajului.  

A a cum se observ în graficul de mai sus, num rul omerilor inregistrati in evidentele Agentiei 
judetene pentru ocuparea fortei de munca s-a situat pe parcursul anului între 10.455 si 8.006 persoane. 
Numarul somerilor inregistrati in evidente a a atins cel mai scazut nivel in luna august (7.159 persoane) 
dar si in lunile de vara (iunie, iulie, septembrie) cand valorile au fost apropiate.  

Din totalul persoanelor aflate in evidenta agentiei si anume 8.006 persoane,  2.835 persoane ( din 
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 care 1.403 femei)  au beneficiat de indemnizatie de somaj (75%), 596 persoane ( din care 339 femei) au 
beneficiat de indemnizatie de somaj (50%), diferenta de  4.575 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 3.548  persoane  (1.722  femei), iar din  mediul rural  4.458  (1.853 
femei)  asa cum se poate observa in diagrama de mai jos. 

3.548

4.458

urban

rural

 

Repartizarea in teritoriu a somerilor inregistrati in evidenta Agentiei in mediul urban se prezinta 
astfel:   

Denumire nr. someri din care femei 
Municipiul Sibiu   1.466  734  
Municipiul Medias   877  480 
Orasul Dumbraveni   316 123 
Orasul Avrig   205 89 
Orasul Cisnadie   158 68 
Orasul Agnita   139 44 
Orasul Miercurea-Sibiului 121 57 
Orasul Copsa-Mica   92 39 
Orasul Talmaciu 83 45 
Orasul Ocna Sibiului 55 26 
Orasul Saliste 36 17  

Evolutia numarului somerilor indemnizati si neindemnizati in anul 2011 
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Numarul somerilor neindemnizati s-a situat pe parcursul anului intre 4.200 si 5.000 persoane.      
        omerii neindemniza i sunt, de regul , persoane care fie c au ie it din perioada de acordare a 
indemniza iei de omaj f r a se putea încadra, fie nu întrunesc condi iile legale de acordare a 
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indemniza iei de omaj, dar apeleaz la serviciile agen iei pentru a- i g si un loc de munc . Ace tia  sunt 
persoane cu o preg tire inferioar , în majoritate provenind din mediul rural, care sunt nevoite s apeleze 
la autorit ile locale pentru ob inerea venitului minim garantat pentru a- i asigura mijloacele de trai.  

Definitoriu pentru anul 2011 este faptul c , începând cu luna martie si pana la sfarsitul anului de 
raportare numarul somerilor neindemnizati a depasit numarul somerilor indemnizati.   

Astfel ponderea omerilor neindemnizati  în totalul omerilor înregistra i a avut valori peste 
50%, demonstrând înc o dat faptul c persoanele intrate în eviden ele agen iei nu sunt in totalitate  
persoane care provin din activit i economice sau care au fost disponibilizate pe parcursul anului 2011.  

  

Distributia somerilor pe forme de invatamant 8,006 

- cu niv. instruire Primar, gimnazial si profesional 5765 

- cu niv. instruire Liceal si post-liceal 1427 

- cu niv. instruire Universitar 814 

Din punct de vedere al distribu iei omerilor pe niveluri de instruire, la finele anului  2011, se 
poate observa c , din num rul total al omerilor înregistra i, 72 % sunt persoane cu nivel de instruire 
primar, gimnazial i profesional, 17,82% sunt  persoane cu nivel de instruire liceal i post liceal i 
10,18% sunt persoane având nivel de instruire universitar. De aici rezult profilul educa ional al 
clien ilor agen iei, astfel c , în majoritate, cei care au nevoie de serviciile noastre sunt cu nivel redus de 
preg tire. Persoanele cu nivel de educa ie i preg tire ridicat apeleaz în propor ie mai mic la agen ie, 
gradul i capacitatea de ocupabilitate fiind mai mari în acest caz.  

Distributia somerilor pe grupe de varsta 
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Din punct de vedere al structurii pe grupe de vârst a omerilor înregistra i, observ m c grupele 
de vârst în care se reg sesc cei mai mul i omeri r mân grupele  30-40 de ani (26%)  i 40-50 de ani 
(25%). Ambele grupe de vârst au înregistrat num rul maxim de omeri pe toat perioada anului 2011, 
fiind urmate de grupa de vârst  sub 25 de ani (16,5%), grupa de varsta 50-55 ani (12%), grupa de varsta 
peste 55 ani (11%) si grupa de varsta 25-30 ani (9,5%). 

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.        
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Angajari ianuarie  decembrie 2011 (mediul urban/rural) 

  

In anul de referinta si-au gasit un loc de munca un numar total de 7.987 persoane, dintre care 
5.181 ( 64,9%) din mediu urban si 2.806 ( 35,1%) 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 cuprinsa intre 35-45 de ani cu 2.231 de angajari ( 27,93%), urmata de categoria de varsta 25-35 
de ani cu 2.005 angajari ( 25,10%), categoria de varsta peste 45 de ani cu 1.995 de angajari (24,97%) si 
categoria de varsta sub 25 de ani cu 1.756 de angajari ( 22 %).   

Si la acest capitol predomina categoria barbatilor care s-au angajat pe piata muncii intr-un numar 
de 4.697 (58,81%), in timp ce un numar de 3.290  ( 41.19%) femei au reusit sa-si gaseasca un loc de 
munca. 

Situatia statistica a ratei somajului la nivel national la sfarsitul lunii noiembrie 2011 

 

Sursa : ANOFM   
La sfâr itul lunii noiembrie 2011, rata omajului înregistrat la nivel judetului Sibiu de 4,15% a 

fost inferioara mediei nationale de 5,06% cu 0,91pp. Centralizand datele se observa ca judetul Sibiu se 
afla printre primele 10 judete unde rata somajului este cea mai scazuta.   

Judete unde rata somajului a fost mai mica decat cea din judetul Sibiu : Ilfov  1,69%; Bucuresti 
 2,01%; Timis  1,88%; Arad  3,37%; Cluj  3,62%; Botosani  3,89%. 

Cele mai ridicate niveluri ale ratei omajului au fost atinse în jude ele Mehedin i (9,53%), Vaslui 
(9,42%),  Dolj (8,89%), Teleorman (8,83%), urmate de jude ele: Covasna (8,03%), Buz u (7,69%),  
Gorj (7,51%), Gala i (7,25%) i Alba (7,15%).  
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CAPITOLUL III. REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI PENTRU OCUPAREA 
FORTEI DE MUNCA SI ALE PLNAULUI DE FORMARE PROFESIONALA IN ANUL 2011 
LA   NIVELUL JUDETULUI SIBIU  

III.1. Rezultatele implementarii Programului de ocupare a fortei de munca in anul 2011   

Obiectivul general al Programului judetean de ocupare a fortei de munca a fost incadrarea in 
munca a cel putin 7.000 de persoane, din care din care 4.500 persoane  prin activitatea de medierea 
muncii i 2.500 persoane prin alte tipuri de m suri active prev zute atât în Legea nr. 76/2002 modificat 
i completat , cât i în Legea nr. 116/2002 privind combaterea marginaliz rii sociale.

  

Urmare a implementarii programului de ocupare, in anul 2011, au fost incadrate in munca 7.986 
persoane.  

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 profesional au

 

un rol esential in activitatea desf surat de 
serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzand in  mare m sur rezultatele aplic rii 
celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocup rii, in special formarea profesional .

 

Pe parcursul anului 2011 au beneficiat de servicii de informare i consiliere profesional , oferite 
prin intermediul agen iei teritoriale un numar de 16.456 persoane aflate in cautarea unui loc de munca, 
dintre care : 13.960 persoane nou inregistrate informate si consiliate, si 2.496 persoane revenite din alte 
luni la consiliere. Din cele 16.456 persoane informate si consiliate prin agentia  teritoriala, in procent de 
56,41% au fost barbati, restul de 43,59 % fiind femei. 

Analizând activitatea de informare i consiliere, la nivel judetean , se constat o cre tere a 
num rului beneficiarilor în anul 2011, comparativ cu anul 2010.

 

Persoane consiliate in anii 2010 si 2011 
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Ca urmare a particip rii la serviciile de informare i consiliere  profesional , 841 persoane au 
fost cuprinse la cursuri de formare profesional , 7 persoane au beneficiat de servicii de consultan 
pentru ini ierea unei afaceri.Au fost angajate exclusiv prin serviciile de consiliere i orientare 
profesional un numar de 2.050 persoane. 

Pentru anul 2011, prin activitatea de informare i consiliere au fost incadrate in munca un numar 
de  2050 persoane, dintre care 836 femei si 1.214 barbati.        
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Distributia incadrarilor pe mediul de provenienta 
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In cursul anului 2011 s-au desfasurat un numar de 16.299 sedinte individuale si un numar de 157 
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 coal , la via profesional , spre carier , s-au 
desfasurat 30 de actiuni in scolile din judetul Sibiu. 

Activitatea de consiliere, mediere i orientare profesional a persoanelor cu handicap desf urat 
în cadrul centrului are la baz un proiect implementat de ANOFM în perioada 2004 - 2007 în 8 centre 
pilot din tar . AJOFM Sibiu, a reu it în anul 2011 s consilieze un num r de 48 persoane, din care doar

 

3 persoane au urmat un program de formare profesionala(operator calculatoare)   iar  un num r de 38 
persoane s-au încadrat in meserii precum : fochist pentru cazane de aburi i ap firbinte, inspector 
resurse umane, inspector specialitate daune, operator calculatoare, lucrator pentru  salubrizare cai 
publice, psiholog, lucrator in comert, operator confectii, agent paza, manipulant m rfuri,

  

III.2.2. Formarea profesional

  

Asigurarea competen elor profesionale necesare omerilor in vederea incadr rii si reincadr rii lor 
i cre terea numarului de persoane aflate in c utarea unui loc

 

de munc cuprinse la cursuri a reprezentat 
un obiectiv prioritar al Agen iei Judetene pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu si in anul 2011.

 

Formarea profesional este o m sur activ definitorie pentru des var irea profilului profesional 
al oric rei persoane aflate in c utare de loc de munc , tiut fiind faptul c prin asigurarea cre terii i 
diversific rii competen elor profesionale ale omerilor se ating, concomitent, dou

 

obiective specifice: 
satisfacerea cererilor imediate pe pia a muncii i cre terea

 

anselor de ocupare in munc a omerilor.

 

Pentru anul 2011 prin Planul na ional de formare profesional , s-a prev zut cuprinderea în 
programe de formare profesional a unui num r de 800 persoane beneficiare de servicii de formare 
profesional  gratuite. Cele 800 de persoane beneficiare de servicii de formare profesional gratuite, 
prev zute în plan, sunt omeri afla i în eviden ele agen iilor teritoriale pentru ocuparea for ei de munc . 

 

Pe parcursul anului 2011, în programele de formare profesional organizate de agen ie, au fost 
cuprinse 845 persoane, din care 841 omeri, persoane din rândul beneficiarilor de servicii gratuite de 
formare profesional , iar 4 persoane din rândul celor care nu beneficiaz de gratuitate.

 

Din totalul de 841 someri care au beneficiat de servicii gratuite de formare profesionala, un 
numar de 688 someri provin din mediul urban (82 %) si un numar de 153 someri provin din mediul rural 
( 18 %).      
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Distributia cursantilor in functie de mediul de provenienta 

82%

18%

mediu urban

mediul rural

 

Analizand grupa de varsta a cursantilor se constata ca predominanta segmentul de varsta cuprins 
intre 25-35 ani (253), urmata indeaproape de segmentul de varsta intre 35-45 ani (249), segmentul de 
varsta peste 45 de ani (216) si segmentul de varsta sub 25 de ani (123).  

Distributia cursantilor pe segmente de varsta  

15%

29%

30%
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sub 25 ani
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Ponderea persoanelor cu studii medii cuprinse la cursuri este cea mai mare, respectiv de 51,96% 
din totalul cursantilor, ponderea persoanelor cu studii superioare fiind de 25%.  

Preocuparea agentiei pentru integrarea pe pia a muncii a femeilor a fost în concordan cu 
Strategia Na ional pentru Egalitatea de anse între Femei i B rba i.Astfel, în anul 2011, ponderea 
femeilor în totalul participan ilor omeri la programe de formare profesional a fost

 

de aproximativ 
66,59%, fapt care arat preocuparea institu iei pentru respectarea principiului egalit ii de anse. 

  

Pentru a realiza sarcinile care îi revin în implementarea Strategiei Guvernului pentru 
îmbun t irea situa iei romilor (HG 430/2001), Agen ia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Sibiu a depus eforturi în identificarea i cuprinderea la cursuri de calificare a cât mai multor persoane de 
etnie rom , realizând cuprinderea la cursuri de formare profesional a 46 de persoane. 

  

Conform Contractului de Performan Managerial pentru anul 2011, în care unul dintre obiective 
a fost intensificarea form rii profesionale a persoanelor aflate în c utarea unui loc de munc rezidente 
în mediul rural , pân la sfâr itul anului 2011 au fost cuprinse la programe de formare profesional un 
numar de 153 persoane din mediul rural, toti omeri.  

Pân la sfâr itul lunii decembrie, din cele 841 persoane care au beneficiat de servicii gratuite de 
formare profesional , au absolvit 774 dintre participan i, îns

 

acest num r nu reprezint num rul final, 
unele dintre cursuri aflându-se înc în desf urare. Din cele 4 persoane care nu beneficiaz de gratuitate, 
pân la sfâr itul anului 2011 au absolvit 100% dintre participan i.

  

In perioada ianuarie-decembrie 2011 au fost organizate un num r de 32 de cursuri de formare 
profesional , dup cum urmeaz :

  

9 cursuri de Inspector (referent) resurse umane ; 

 

1 curs agent comercial; 
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2 cursuri buc tar ; 

 
1 curs camerist ; 

 
1  curs cofetar; 

 
6 cursuri de contabilitate; 

 
1 curs designer pagini web; 

 
1 curs frizer coafor manichiurist pedichiurist; 

 

1 curs frizer; 

 

2 cursuri instalator instala ii tehnico-sanitare i de gaze; 

 

2 cursuri lucr tor în comer ; 

 

2 cursuri operator introducere validare i prelucrare date ; 

 

1 curs operator introducere validare i prelucrare date (calificare); 

 

1 curs operator montaj linii automate. 
Cele mai multe op iuni exprimate de persoanele din rândul omerilor au fost pentru programele de 

formare profesional din sectoarele:

  

Administra ie i servicii publice (inspector resurse umane, contabil) 

 

Turism, hoteluri, restaurante (buc tar);

  

Comer (lucr tor în comer );

  

Construc ii (instalator instala ii tehnico  sanitare i de gaze).

  

Electrotehnic , automatic , electronic , informatic /tehnologia informa iilor (operator

 

introducere validare i prelucrare date), întrucât una dintre cerin ele de baz la angajare este 
utilizarea mijloacelor informatice, în prezent dobândirea acestor competen e cre te ansele 
de ocupare a unui loc de munc .  
În anul 2010 CFPA Sibiu a demarat activitatea de introducere a meseriei de Operator montaj 

linii automate , în Nomenclatorul Calific rilor, în urma solicit rii agen ilor economici de pe pia a 
muncii. La începutul anului 2011 a fost finalizat întreaga procedur de introducere a acestei calific ri 
în Nomenclatorul Calific rilor, AJOFM prin CFPA Sibiu ob inând autorizarea pentru a organiza 
programe de calificare în aceast meserie la data de 4 aprilie 2011. 

Astfel, în luna septembrie a început primul curs de calificare din ar în meseria de operator 
montaj linii automate , în colaborare cu SC Automotive Continental Systems SRL Sibiu.  

Din cei 28 de cursan i participan i la programul de formare au absolvit 27, un omer a renuntat la 
curs deoarece s-a încadrat în munc în timpul cursului, legea permi ând retragerea cursan ilor în acest 
caz f r constituirea de debite. To i cei 27 de cursan i au absolvit programul de formare în meseria de 
operator montaj linii automate ,  unii dintre ei fiind angaja i de c tre SC Automotive Continental 

Systems SRL Sibiu în timpul cursului iar restul la finalizarea lui. Astfel procentul de încadrare a 
absolven ilor la finalizarea acestui program de formare a fost de 100%.  

Referitor la indicatorul încadrarea în munc a absolven ilor cursurilor de formare 
profesional , pân la 31 decembrie 2011, un numar de 478 absolventi au fost incadrate in munca.   

In anul 2011 au fost încadra i cu 162 mai mul i absolven i ai programelor de formare 
profesional decât în anul 2010, când num rul absolven ilor angaja i a fost de 316.   

III.2.3 Stimularea incadr rii in munc  a absolventilor institutiilor de inv t mant  

Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în mas cu privire la m surile active destinate 
tinerilor, informarea i consilierea privind cariera elevilor din anii terminali de studii, bursa locurilor de 
munc destinat absolven ilor a f cut posibil angajarea a unui  numar de 260 absolventi ( 137 femei) 
prin încheierea de contracte individuale de munc pe perioad nedeterminat , prin subven ionarea 
locului de munc . 
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Din cei 260 absolventi angajati prin subventionarea locului de munca , 16 sunt  absolventi ai 

ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii, 79 sunt absolventi de invatamant secundar 
superior sau postliceal si  165 sunt absolventi de invatamant superior.  

Ponderea absolventilor incadrati prin subventionarea locului de munca  

30%

64%

6%

invatamant inferior

invatamant secundar superior

invatamant superior

 

Tinerii absolven i de inv mant care se incadreaz in munc 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 angaj rii. In

 

anul 2011 , 101  absolventi (50 femei)  
au beneficiat de prima de angajare.   

Ponderea absolventilor  care au beneficiaza de prima de incadrare 
3% 3%

25%

4%65%

invatamant primar

invatamant gimnazial

invatamant liceal

invatamant postliceal

invatamant  universitar

 

In data de 23.09.2011 s-a organizat Bursa locurilor de munca pentru absolventii de invatamant.     
La aceasta actiune au participat un numar de 57 agenti economici, care au oferit 730 locuri de 

munca vacante. Numarul persoanelor participante la aceasta actiune a fost de 1.060 dintre care 649 
persoane au fost selectate in vederea angajarii iar un numar de 103 persoane au fost incadrate la o luna 
de la finalizarea actiunii.  

III.2.4. Acordarea de credite in conditii avantajoase  

M sura de stimulare a ocup rii prin acordarea de credite din bugetul asigur rilor pentru omaj nu 
mai are aceea i atractivitate ca în anii anteriori, din cauza evolu iei de pe pia a dobânzilor bancare 
precum i a condi iilor impuse legate de angajarea omerilor. In anul de raportare la nivelul agentiei 
judetene nu s-au acordat credite in conditii avantajoase.  

III.2.5. Incadrarea in munca a somerilor inainte de expirarea perioadei de indemnizare  

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 529 someri, din care 263 femei.  

Structura pe grupe de vârst a persoanelor  beneficiare de aloca ii pentru încadrarea înainte de 
expirarea indemniza iei de omaj se prezint astfel: 
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22 persoane au vârsta mai mic de 25 ani;

  
112 persoane au vârsta cuprins între 25-35 ani; 

 
189 persoane au vârsta cuprins între 35-45 ani; 

 
206 persoane au vârsta de peste 45 ani.  

Incadrarea inainte de incetarea indemnizatiei 
4%

21%

36%

39%
sub 25 ani

25-35 ani

35-45 ani

peste 45 ani

 

Aceast m sur s-a dovedit, ca i în anii preceden i, mai eficient la persoanele apar inând 
grupelor de vârst  cuprinsa intre 35-45 ani si peste 45 de ani ceea ce demonstreaz c persoanele mai in 
varsta  sunt mai interesate s se angajeze cât mai repede dup pierderea  locului de munc . 

  

III.2.6. Incadrarea in munca prin stimularea mobilitatii fortei de munca  

Mobilitatea geografic este stimulat prin acordarea de prime de incadrare sau de instalare, dup 
caz. Aceasta poate fi o solutie pentru acoperirea deficitelor de fort de  munc din anumite zone, regiuni 
si sectoare de activitate, dar este limitat ca rezultat.

 

Cu toate c , potrivit programului, se estimase ocuparea unui num r de 20 persoane , 15 persoane 
au fost ocupate  în munc  prin acordarea de prime de mobilitate, balan a înclinându-se în favoarea celor 
care i-au schimbat domiciliul, astfel: 1 persoana  ca urmare a încadr rii într-o localitate situat la o 
distan mai mare de 50 km de localitatea unde au avut domiciliul, iar 14 persoane care, ca urmare a 
angaj rii lor, i-au schimbat domiciliul.  

Din punct de vedere al vârstei, m sura a avut

 

efectul scontat la categoria persoanelor sub 25 de ani, 
beneficiarii acestei m suri active grupându-se dup cum urmeaz :

  

7 persoane au vârsta sub 25 ani; 

 

3 persoane au vârsta cuprins între 25 i 35 ani;

  

4 persoane au vârsta cuprins între 35 i 45 ani; 

  

1  persoana cu varsta de  peste 45 ani.  

Distributia somerilor incadrati prin mobilitatea fortei de munca 

7

3
4

1

0

1

2

3

4

5

6

7

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

 

III.2.7. Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap  
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Prin aplicarea complexului de masuri active prevazute pentru promovarea includerii sociale a 

persoanelor cu handicap apte de munca, in cursul anului 2011 s-au incadrat in munca  11 persoane  cu 
handicap prin subventionarea locurilor de munca, din care 5 femei si 6 barbati.  

Distributia pe  sex  a incadrarilor persoanelor cu handicap 

5

6

4,5

5

5,5

6

femei barbati

 

III. 2.8. Încadrarea prin acordarea de servicii de consultan

 

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

În anul 2011,  aceste servicii au fost accesate, la solicitare,  de 7  persoane.   
Num rul celor care au reu it s demareze o activitate sau afacere pe cont propriu ca urmare a 

serviciilor de consultan i asisten pentru începerea unei activit i independente sau pentru ini ierea 
unei afaceri, a fost de 7 persoane, din care  5 sunt femei.   

III.2.9. 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 2011, au fost incadrate in munca  508 persoane cu vârsta de peste 45 ani sau unici 
între in tori de familie, din care: 501 persoane prin acordarea de subven ii angajatorilor care încadreaz 
persoane din aceste categorii si 7 someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale. 

501

7

someri peste 45 de ani someri unici sustinatori  

III.2.10. Încadrarea 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 angajatorii beneficiaza de aceasta 
subventie 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 31 decembrie 2011,  au fost angajate prin subven ionarea locurilor de munc 9 
persoane care mai au trei ani pân la pensie, dintre care 6 femei si 3 barbati.

 

III.2.11. Medierea muncii  
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Prin serviciile de mediere  au fost încadrate în munc 4.030 persoane, din care 1.394 persoane cu 

contract de munc pe period nedeterminat iar 2.636  pe perioad determinat .

 
Activitatea de mediere a muncii a fost sus inut în mod  evident i de organizarea burselor 

locurilor de munc . 

 
In anul 20111 au fost organizate un numar de 5 burse ale locurilor de munca (generala, persoane 

defavorizate, studenti, absolventi de invatamant, tinerii care parasesc sistemul de protectie si persoane 
cu dizabilitati). 

Prin intermediul burselor locurilor de munc organizate în anul 2011, au fost ocupate 583 
persoane, a a cum se poate observa din graficul urm tor:

  

331

62

72

103

15

bursa generala

bursa peroane defavorizate

bursa studenti

bursa absolventi de invatamant

bursa tineri care parasesc sistemul de
protectie/dizabilitati

III.3. Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supusi riscului marginalizarii sociale   

În anul 2011, pentru asigurarea acompaniamentului social personalizat prev zut de Legea 
nr.116/2002 privind prevenirea i combaterea marginaliz rii sociale au fost incadrate in munca 33 
persoane, dintre care 3 femei si 30 barbati.  

Un aport deosebit la încadrarea persoanelor supuse marginaliz rii sociale a avut-o i bursa locurilor 
de munc pentru tinerii care p r sesc sistemul de protec ie a copilului, planificat a se desf ura la data 
de 14.10.2011. La nivel judetean  s-au prezentat 9 agen i economici care au oferit 95 locuri de munc .      
      Au participat 150 persoane, 49 dintre acestea fiind selectate în vederea încadr rii, iar 15 tineri care 
au p r sit sistemul de protec ie a copilului au fost ocupa i în munc .

  

III. 4. Incadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor  

Numarul elevilor si studentilor incadrati in baza Legii nr. 72/2007, privind stimularea incadrarii 
in munca a elevilor si studentilor, a fost de 96 din care 16 au fost studenti iar 80 au fost elevi incadrati in 
munca.Toti studentii si elevii au fost incadrati in munca in baza unui contract individual de munca cu 
norma intreaga.   

III. 5. Masuri de prevenire a somajului  

M surile de prevenire a omajului, constând în principal în oferirea serviciilor de preconcediere 
persoanelor amenin ate de riscul de a deveni omeri fie ca urmare a restructur rilor unor activit i 
economice, fie datorit unor cauze personale, au constituit o prioritate a agen iei judetene .Pentru 
realizarea serviciilor de preconcediere au fost utilizate instrumentele prev zute în actele legale în 
materie. 
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Num rul persoanelor disponibilizate colectiv i num rul persoanelor care au beneficiat de 

servicii de preconcediere , in anul de raportare se prezint astfel: 

   
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep  Oct Nov

 
Dec

 
Total 

 
Nr.pers. 
disponibilizate 
colectiv 

0 29 0 0 58 35 16 38 0 0 0 179 355 

Nr. pers. care 
au beneficiat 
de servicii de 
preconcediere 

0 19 0 0 16 27 9 20 0 0 0 106 197 

 

Programe speciale de ocupare a for ei de munc

  

Pentru anul 2011 prin Programul special de ocupare pentru localit i din mediul rural s-au 
incadrat in munca un numar de 226 persoane afalate in cautarea unui loc de munca din mediul rural si 
localitati defavorizate. 

20 20 15 2038
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Pentru anul 2011 prin Programul special de ocupare pentru localit i defavorizate  - COPSA 
MICA , pana la data de 31 decembrie 2011 s-au angajat un numar de 227 persoane.          

Pentru anul 2011 au fost f cute propuneri pentru  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.

 

Prin acest program pân la 31 decembrie 2011  au fost încadrate 80 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 2011  

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Programat 
2011 

Realizat 
2011 

Diferente 
(+/-) 

R/P % 

1 Informare si consiliere profesional

 

1.150 2.050 + 900 178,26% 
2 Formarea profesional

 

150 478 + 328 318,66 
3 Stimularea incadr rii in munc  a 

absolventilor institutiilor de inv t mant 
450 260 - 190 57,77% 

4 Incadrarea in munca a somerilor inainte 
de expirarea perioadei de indemnizare 

250 529 + 279 211,6% 

5 Incadrarea in munca a persoanelor cu 
varsta de peste 45 ani sau someri unici  
sustinatori au familiilor monoparentale 

350 508 + 158 145,14 

6 Incadrarea in munca prin stimularea 
mobilitatii fortei de munca. 

20 15 - 5 75% 

7 Incadrarea in munca a persoanelor cu 
handicap 

5 11 + 6 220% 

8 Incadrarea prin incheierea de contracte de 
solidaritate in baza Legii 116/2002. 

15 33 + 18 220% 

9 Încadrarea prin acordarea de servicii de 
consultan

 

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

5 7 + 2 140% 

10 Încadrarea persoanelor care mai au 3 ani 
pân  la îndeplinirea condi iilor de 
pensionare 

20 9 - 11 45% 

11 Medierea muncii 4.500 4.030 - 470 89,55% 

 

În anul 2011, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu i-a atins obiectivele 
stabilite în Programul Judetean pentru Ocuparea Fortei de Munca , din pachetul de 11 indicatori de 
performan , pentru un numar de 7(63,64%)  indicatori iar un  numar de 4 ( 36,36%) indicatori nu au 
fost realiza i i anume:

  

Stimularea incadr rii in munc a absolventilor institutiilor de inv t mant, procent realizat 
de 57,77% , cu un numar de 190 absolventi mai putin incadrati in munca fata de 
planificat; 
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Incadrarea in munca prin stimularea mobilitatii fortei de munca, procent realizat de 75%, 
cu un numar de 5 someri mai putin fata de planificat; 

 
Încadrarea persoanelor care mai au 3 ani pân la îndeplinirea condi iilor de pensionare, 
procent realizat de 45%, cu un numar de 11 persoane mai putin fata de planificat; 

 
Medierea muncii, procent de 89,55%, cu un numar de 470 someri incadrati mai putin fata 
de planificat.  

CAPITOLUL IV. REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA PREVAZUTI 
PENTRU ANUL 2011  

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Programat 
2011 

Realizat 
2011 

Diferente 
(+/-) 

R/P % 

1 Gradul de ocupare, prin efort propriu, a locurilor 
de munca vacante comunicate de angajatori si 
inregistrate de AJOFM 

75% 70,94% - 4,06 94,58% 

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

40% 36,72% - 3,28 91,80% 

3 Rata de participare a somerilor la cursuri de 
formare profesionala (cu reprezentare 
echilibrata in functie de nivelul studiilor) 

8% 11,78% + 3,78 147,25% 

4 Rata de participare a somerilor la masuri active 70% 80,57% + 10,57 115,10% 
5 Rata de participare la masuri active a somerilor     

5.a. Rata de participare a somerilor tineri la masuri 
active in primele 4 luni de la inregistrare 

100% 95,52% - 4,48 95,52% 

5.b. Rata de participare a somerilor adulti la masuri 
active in primele 6 luni de la inregistrare 

70% 97,21% + 27,21 138,87% 

6 Rata de participare a somerilor de lunga durata 
in masuri active 

25% 18,12% - 6,88 72,48% 

7 Rata ocuparii participantilor la masuri active :     
7.a. In termen de 3 luni de la participarea la o 

masura activa 
20% 32,70% + 12,70 163,50% 

7.b. In termen de 6 luni de la participarea la o 
masura activa 

25% 37,48% + 12,48 149,92% 

8 Ponderea persoanelor din grupurile cu nevoi 
speciale care beneficiaza de servicii de informare 
si consiliere profesionala in numarul total de 
persoane din grupurile cu nevoi speciale din 
evidenta AJOFM 

50% 32,19% -

 

17,81 64,38% 

 

CAPITOLUL V. MUNCA IN STRAINATATE  

V.1. Plasarea cetatenilor romani in strainatate  

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu prin activitatea de plasare  a for ei de 
munc în str in tate a înregistrat in anul 2011 în  baza de date a A.N.O.F.M. un num r de 131  persoane 
( din care 46 femei  ) în vederea ocup rii locurilor de munc  din urm toarele state :  

 

Germania ; Spania,Danemarca,Italia,Belgia,Norvegia,Fran a,Slovenia,Austria,Anglia,Slovacia. 
Solicitan ii  de locuri de munc  au optat pentru una din meseriile  :
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hotelier 

 
gastronomie ( osp tar, buc tar -chelner), agricultor,expozant,zidar , stagiar ,inginer 

zootehnist, ajutor menaj   si ingrijire  batrani la  domiciliu, lucr tor în construc ii,masor,muncitor 
forestier  drujbist, inginer mecanic, inginer horticol, medic veterinar.  

Re eaua EURES   

Persoanele care doresc s plece la munc în spa iul UE o pot face prin intermediul re elei 
EURES   i pot consulta  locurile de munc vacante existente la nivelul UE pe portalul  EURES 
european  www.ec.europa.eu/eures

 

sau cel  na ional, al A.N.O.F.M.  www.eures.anofm.ro. 
     Pentru a ob ine un loc de munc în str in tate  prin re eaua EURES persoanele interesate  trebuie 
s fie înscrise  în baza de date na ional .Înscrierile se pot face  în cadrul agen iei jude ene

  

unde 
persoanele au domiciliul. Cu aceast ocazie se primesc informa ii, îndrumare , sfaturi ,bro uri i fleyere  
privind condi iile de munc i de via] din spa iul comunitar.

 

           La cererea angajatorilor europeni au fost organizate mai multe burse ale locurilor de munc la 
care au participat i candida i din jude ul Sibiu.

 

Astfel, în lunile februarie i martie 2011 s-a desf urat procesul de preselec ie pentru bursa 
locurilor de munc din sectorul agricol din Danemarca, atât pentru lucr tori sezonieri (full time i par 
time) cât i pentru  stagiari .                

În anul  2011 s-a introdus testarea cuno tin elor de limba englez pentru a descuraja persoanele  
care nu  cunosc limba englez , dar i-au construit   aplica ii    beton apelând la diverse  ajutoare . Din 
jude ul Sibiu au participat la selec ia de la Ploie ti / Prahova  din data de 10.03.2011 un num r de 6  
candida i ,iar  prin feedbak-ul primit de organizatori a reie it faptul c persoanele prezente la selec ie au 
avut rezultate net superioare fa de anii preceden i.

          

De asemenea , în data 05.05.2011 la Timi oara a avut loc selec ia pentru stagiari 

 

lucr tori în 
diverse ferme de cre tere a animalelor, de cultivare a diferite  culturi agricole , în pepiniere din 
Danemarca . Din Sibiu a participat o singur stagiar 

 

medic veterinar  care a i fost selectat .

 

          În data de 03.05.2011la cererea angajatorilor austrieci prin re eaua EURES s-a organizat o  
selec iei    în cadrul Hotelului  Parc  din Sibiu  unde au participat

 

solicitan i din  mai multe jude e din 
ar pentru meseria de drujbist  - muncitor forestier  la t ierea lemnului i a ierbii cu ma ini specializate 

de pe lâng c ile ferate i alte locuri amenajate din Austria . La selec ie au participat un num r de    44   
candida i  . Din jude ul Sibiu din cei 12 participan i au fost selectate 4 persoane . 

 

         Tot prin re eaua EURES,, oferte de munc pentru Germania care s-au adresat solicitan ilor de 
locuri de munc cu cuno tin e de limba german i englez  s-au g sit postate pe portalul EURES 
na ional pentru cei care doresc sa lucreze în domeniile hotelier 

 

gastronomie( buc tar, ajutor   buc tar, 
osp tar, speciali ti în restaurant i cameriste ). Din judetul Sibiu au aplicat un  num r de 12 solicitan i.

 

   
Aplicare instrumente juridice bilaterale  

 

Din cele 4 acorduri  bilaterale semnate de statul român în domeniul schimbului  de for 
de munc cu Germania,, Fran a , Elve ia i  Spania s-au derulat ac iuni   în anul 2011  doar pentru  
Germania (pentru lucr tori oaspe i, lucr tori sezonieri,  studen i)  i  Spania (sector agricol).  

În domeniul lucr tori oaspe i  - Gastarbeiter (procedura nominal )  în anul 2011 au fost  
introduse în baza de date  na ionala , verificate  i transmise c tre Centrala pentru Medierea Str inilor i 
Speciali tilor din Bonn prin ANOFM ,  pentru ob inerea  permisului de munc în Germania  un num r 
de 42 precontracte ( ob inute pe cont propriu  ) înso ite de toate actele justificative care prezint 
solicitan ii ca fiind persoane calificate în domeniul pentru care au încheiat precontractul i pentru care 
au experien a  necesar  angaj rii lor pe postul solicitat ( în meseriile din gastronomia de  sistem tip Mc. 
DONALD s ). 

http://www.ec.europa.eu/eures
http://www.eures.anofm.ro
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Prin ativitate de mediere rapida ce se desf oar permanent , solicit rile Centralei pentru 

Medierea Str inilor  i a Speciali tilor  din Bonn (ZAV) sunt transmise  de Agen ia Na ional pentru 
Ocuparea For ei de Munc  în toat ara . Prin aceast procedur au fost selectate la nivelul judetului 
Sibiu i au plecat la munc în

 
Germania  în  anul 2011  un num r de 8 persoane ( înscrise în baza de date 

în vederea ob inerii unui loc de munc în str in tate ).   
Anul 2011 a debutat cu selec ia studen ilor  în cadrul programului pentru studen ii care   doresc 

s desf oare o activitate lucrativ pe teritoriul Germaniei pe perioada vacantei de var . Ac iunea s-a 
desf urat pe tar , iar depunerea dosarelor i sus inerea testului de limba german a avut loc la Agen ia 
Municipal  pentru Ocuparea For ei de  Munc  Bucure ti  în dou sesiuni : 06.01.2011 

 

20.01.2011 i 
07.02.2011 

 

25.02.2011. Din cei 126 studen i   admi i  15 sunt studen i ai  institu iilor de înv mânt  
superior din Sibiu. 

Tot în anul 2011 în perioada 16.11.2011 

 

16.12.2011 a avut loc o nou  sesiune  a selec iei 
pentru  studen ii  i masteranzii care au cuno tin e bune  i foarte bune de   limba german ( activitate 
care s-a desf urat mai devreme  )

 

pentru vacan a de vara 2012. În urma  sus inerii testului de limba 
german , din jude ul Sibiu  au fost selecta i 4 studen i .

  

Pentru realizarea acordului cu Spania , la cererea angajatorilor spanioli  ca urmare a selec iei de 
la Slatina , jude ul Olt  ( din toamna lui 2010 ), în data de 10.02.2011, Agen ia Na ional pentru 
Ocuparea For ei de Munc  a organizat o nou selec ie pentru campania de cules c p uni  din anul 2011 
la Blaj în jude ul Alba.

 

Din jude ul Sibiu  au participat 7 candidate din mediul urban din care au fost 
selectate 4 candidate . 
           Tot in anul 2011 dar în cea de-a doua decad , A.N.O.F.M.  a mai  organizat  dou selec ii : la 
Craiova  în perioada 31.10.2011 

 

03.11.2011 i la Slatina în data de 05.12. 2011, unde s-au oferit un 
num r de  800 de locuri de munc  pentru recoltarea c p unilor , din campania 2012. Din jude ul Sibiu 
au participat 13 candidate  din care au fost selectate un num r de 6 candidate .

 

                         
CAPITOLUL VI. COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITARE SOCIALA  

Odat cu aderarea României la Uniunea European , au devenit direct aplicabile Regulamentele 
comunitare 1408/71 i 574/72 privind coordonarea sistemelor de securitate social pentru lucr torii 
migran i i membrii lor de familie. 

  

În anul 2011, A.J.O.F.M. Sibiu a primit de la institu ii competente din alte State membre UE sau 
de la persoane fizice interesate un num r de 108 de cereri pentru eliberarea formularelor europene. 

Ca urmare a acestor solicit ri, au fost eliberate de c tre agentia judeteana 60 formulare E 301, 
dintre care 42 pentru Spania ,  5 pentru Italia, restul fiind pentru alte state membre ale Uniunii Europene. 

De asemenea, agen ia judeteana a emis 47 formulare E302 prin care se certific informa ii 
referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul în România ai omerilor indemniza i în alte 
state membre. Toate aceste formulare au fost emise  la cererea institu iilor competente din Spania.

  

Pentru men inerea dreptului la presta ii de omaj pe perioada în care omeri ai altui Stat membru 
î i c ut un loc de munc în România, în anul 2011 s-au înregistrat 9 cazuri. Presta ia de omaj a fost 
acordat pe baza formularelor europene E303, emise de institu ii competente din Statele membre 
implicate i înregistrate la agen iile jude ene pentru ocuparea for ei de munc . 

  

CAPITOLUL VII. PROIECTE ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU FINANTATE 
DIN FONDURI EXTERNE  

Proiecte in care agentie este beneficiar  

 

Antreprenoriatul in mediul rural-O sansa de ocupare - ID55328, are ca obiectiv  : 
- imbun t irea competentelor i calit ii resurselor umane în zonele rurale în vederea facilit ii

 

accesului la ocupare în activit i nonagricole; 
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- dezvoltarea, actualizarea cuno tin elor i competen elor persoanelor din mediul rural; 
- consolidarea competen elor antreprenoriale i sus inerea activit ii antreprenoriale pentru 

persoanele în c utarea unui loc de munc 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 subzisten ; 
- persoane inactive; 
- omeri; 
- persoane aflate în c utarea unui loc de munc . 

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 (in prezent este in faza de contractare).   
Valoarea proiectului este de 8.324.964,44 lei.  

Proiecte in care agentie este partener  

 

Program Integrator al Form rii Adul ilor Necalifica i- 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.  

 

Calisig 

 

Calificarea pentru o slujba mai sigura

 

 ID 58322 , are ca obiective : 
- facilitarea accesului la servicii de formare profesionala adaptate nevoilor pietei muncii din 

actualul context financiar si economic, prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calific rilor, 
respectiv initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare; 

- diminuarea deficitului de calificari din actualul context financiar si economic, prin identificarea 
pe baza de studiu sociologic a cerintelor actuale ale pietei muncii; 

- cresterea participarii persoanelor inactive la formarea profesionala adaptata nevoilor actuale; 
- imbunatatirea serviciilor de mediere a muncii, prin informare, consiliere si plasare a persoanelor 

inactive beneficiare ale proiectului. 
Categoria grupului tinta o reprezinta  persoanele  aflate in cautarea unui loc de munca (someri, 

someri de lunga durata, someri de peste 45 de ani, someri tineri, someri de lunga durata tineri), respectiv 
un numar de 840 persoane din judetul Sibiu. 

Valoarea proiectului este 6.633.750 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 : 
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- persoane în c utarea unui loc de munc : 45;

 
- persoane inactive : 25; 
- persoane ocupate în agricultura de subzisten : 25;

 
- someri : 310; 
- angajati din mediul rural: 45. 

Valoarea proiectului este de 2.185.277 lei.  

CAPITOLUL VIII . Bugetul asigurarilor pentru somaj  

Volumul veniturilor si cheltuielilor bugetului asigur rilor 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 31.12.2011, astfel : 
                                                                    - ron -  

Indicator Program Realizat % 
Venituri 30.689.000 18.073.040 58,89 
Cheltuieli 42.844.510 38.320.319 89,44 

(Deficit) (12.155.510) (20.247.279) 60,03  

In transpunere  grafic , executia bugetar la data de 31.12.2011 se prezint dup cum urmeaz :  

Executia bugetului asigurarilor pentru somaj 
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Mentionam ca in anul 2011, 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 activa Prevedere  
bugetara  

Executie bugetara 
la 31.12.2011 

-lei- 

% 

Formarea profesionala (programe) 204.000 154.054 75,51 
Stimularea angajarii absolventilor 79.555 79.555 100 
Stimularea angaj rii inainte de expirarea 
perioadei de somaj 

551.814 551.814 100 
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Stimularea mobilitatii fortei de munca 61.375 61.375 100 
Stimularea angajatorilor pentru 
incadrarea absolventilor 

1.207.256 1.167.659 96,72 

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

2.600.000 2.060.144 79,23 

Situa ia sintetic a cheltuielilor finan ate în anul 2011, la nivelul întregului buget al asigur rilor 
pentru omaj, structurate pe capitole de cheltuieli, se prezint dup cum urmeaz :

 

                                                                                                            -lei- 
Cap. Denumire indicator Execu ie

 

an 
5004 Total cheltuieli 38.320.319 
6404 Cheltuielile  fondului de 

garantare 
127.205 

6504 Înv mânt

 

326.238 
6804 Asigur ri i asisten social

 

33.248.690 
8004 Ac iuni generale economice, 

comerciale i de munc

 

4.618.186  

VIII. 3  Excedentul/deficitul bugetului asigurarilor pentru somaj  

Exerci iul financiar al anului 2011 s-a încheiat cu un deficit de  20.247.279 lei, in care este inclus 
si excedentul fondului de garantare in suma de 2.488.681 lei.  

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

In anul 2011, 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. 
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Sustinerea financiara a m surilor de stimulare a ocup rii si pl tii drepturilor b nesti ale 

somerilor, precum si a m surilor de protectie social special , in cazul persoanelor disponibilizate in 
urma concedierilor colective s-a asigurat prin structura specializata in domeniul contabilitatii spefice 
unei institutii publice.  Totodat s-au asigurat resursele materiale si financiare necesare  function rii  
activit tii 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 : reincadrarea in functiile publice prevazute de 
legislatia in domeniu a functionarilor publici, predarea carenetelor de munca salariatilor pe baza de 
proces verbal individual, organizarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea unor posturi temporar 
vacante, intocmirea de situatii lunare privind gestionarea si salarizarea functionarilor publici. 

 

Prin activitatea juridica a agentiei judetene s- asigurat indrumarea metodologic privind 
modalit tile de aplicare unitar a prevederilor legale incidente domeniului ocup rii fortei de munc si 
form rii profesionale a persoanelor in c utarea unui loc de munc . 

 

S-a asigurat reprezentarea institutiei 
in fata instantelor judecatoresti, in anul de raportare 6 cauze avand ca obiect litigii de munca, 3 cauze 
fiind de anulare/suspendare a  unor acte administrative, 2 cauze de contestatii la executari silite si 6 
cauze fiind pe comercial. De asemenea s-a asigurat inregistrarea, solutionarea, redirectionarea, 
redactarea si clasarea petitiilor, in anul 2011 cele 4 petitii au avut ca obiect solicitari de locuri de munca 
(2 au fost solutionate favorabil, 1 a fost clasata pentru neprezentarea petentului, iar o petitie urmeaza a fi 
solutionata). S-au formulat raspunsurile in termen la un numar de 57 solicitari primite si repartizate. Au 
fost acreditati un numar de 10 furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de 
munca, pe temen nelimitat. 

 

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 12 misiuni de control efectuate. 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 185 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 . Ca urmare a deficien elor constatate au fost stabilite  sume  
acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj in mod eronat  în sum de 84.451,90 lei. In timpul 
controalelor s-a  achitat suma de  3.212,52 lei. Diferenta de 81.238,64 lei a fost contestata prin actiunea 
intentata la instantele judecatoresti competente. 

Scopul principal al misiunilor de audit cuprinse în plan l-a reprezentat diagnosticarea  activitatilor 
proprii entitatii publice , în vederea cre terii eficien ei tuturor sectoarelor de activitate, a îmbun t irii 
serviciilor acordate clien ilor.

  

În cursul anului 2011 s-au realizat 6 misiuni de audit de asigurare. În 
urma analizelor efectuate, s-a realizat o evaluare sistematic a factorilor de risc, care ar fi putut perturba 
îndeplinirea obiectivelor majore ale agen iei. Ca urmare a recomand rilor din rapoartele de audit i a 
discu iilor purtate cu factorii de r spundere s-a diminuat impactul factorilor de risc în derularea 
ac iunilor structurilor auditate.

  

O contribu ie deosebit în promovarea i mediatizarea serviciilor Agen iei Judetene pentru 
Ocuparea Fortei de Munca Sibiu  s-a realizat  prin : 
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organizarea de conferinte de pres la nivel judetean  cu ocazia diferitelor evenimente desf urate 
de agentie; 

 
emiterea de comunicate de pres , precum i a altor materiale informative la nivel na ional i 
local; 

 
asigurarea interfe ei cu televiziunile, radiourile i presa scris  pentru acordarea de interviuri de 
c tre directorul executiv al agentiei judetene   i de c tre al i reprezentan i ai institu iei.

  

În anul 2011, activitatea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu a fost 
reflectat în 100 de comunicate de presa .   

Concluzii 
Este stiut faptul c evolutiile privind ocuparea fortei de munc 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 economic ,  de dialogul 
si relationarea direct dintre cererea si oferta de fort de munc , respectiv dintre angajatori si lucr tori.

 

Analiza activit tii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu trebuie s fie f cut 
avand in vedere contextul economiei in anul 2011, marcat de criza economica si financiara manifestata 
pe toate palierele de activitate atat in mediul privat cat si institutional. 

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 general 
potrivit c reia A.J.O.F.M. Sibiu si-a desf surat activitatea orientata spre cresterea gradului de ocupare si 
scaderea reala a ratei somajului.   

DIRECTOR EXECUTIV,  

Mircea Dorin CRETU     


