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CAPITOLUL  I 

 

OBIECTIVELE ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIUNE 

ALE AGENŢIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ NEAMT 

ÎN ANUL 2018 

 

In vederea aplicarii de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a 

politicilor si strategiilor privind ocuparea fortei de munca si formarea profesionala a persoanelor in 

cautarea unui loc de munca si a realizarii indicatorilor de performanta manageriala, indicatori 

cantitativi si calitativi rezultati din cuantificarea masurilor cuprinse in Strategia guvernamentala in 

domeniul ocuparii fortei de munca, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt 

implementeaza la nivel judetean masurile de prevenire a somajului si masurile de stimulare a 

ocuparii fortei de munca si asigura protectia persoanelor supuse riscului pierderii locului de munca 

si a salariatilor angajatorilor in stare de insolventa si organizeaza si realizeaza activitatea de ocupare 

si de formare profesionala a fortei de munca. 

 Pentru realizarea obiectivelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in 

domeniul ocuparii fortei de munca Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt 

realizeaza, in principal, urmatoarele activitati: 

      a) informarea si consilierea profesionala; 

 b) medierea muncii; 

 c) formarea profesionala; 

 d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea 

unei afaceri; 

 e) completarea, in conditiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor carora li s-a stabilit 

dreptul la indemnizatia de somaj si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform 

prevederilor legale in vigoare; 

 f) stimularea mobilitatii fortei de munca; 

 g) stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor; 

 h) stimularea angajatorilor care incadreaza in munca persoane in baza unui contract de 

ucenicie la locul de munca; 

 i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca; 

 j) efectuarea platii drepturilor de protectie sociala ce se suporta din bugetul asigurarilor de 

somaj, potrivit legii; 

 k) efectuarea platii creantelor salariale ce se suporta din Fondul de garantare pentru plata 

creantelor salariale, in limitele si in conditiile prevazute de lege. 

 l) îndeplinesc calitatea de parteneri EURES furnizând serviciile universale prevăzute de 

legislaţia comunitară cu privire la compensarea ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă în cadrul 

Uniunii Europene şi realizează acţiunile prevăzute în planul anual de activitate pentru reţeaua 

naţională a serviciilor de ocupare a forţei de muncă; 

     m) efectuează controlul asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce 

le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

     n) verifică îndeplinirea de către furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării 

forţei de muncă a condiţiilor prevăzute de Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii 

specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

277/2002, cu modificările şi completările ulterioare, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile 

prevăzute de criteriile invocate. 

Pentru indeplinirea atributiilor Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt 

coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu organizatiile guvernamentale, cu 

societatea civila, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat si cu partenerii sociali, iar directorul 

executiv al agentiei, in indeplinirea atributiilor ce-i revin potrivit legii, este sprijinit de un Consiliu 

Consultativ tripartit care este constituit si functioneaza potrivit prevederilor legale. 
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CAPITOLUL II 

 

SITUAŢIA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2018 

 

 

In anul 2018, şomajul înregistrat in judetul Neamt a avut o tendinta de descrestere, exceptie 

facand doar lunile iulie si august cand s-a inregistrat o crestere fata de lunile anterioare, insa sub 

limita inregistrata la inceputul anului, ajungand la finele anului 2018 la o valoare mai mica decat 

cea inregistrata la inceputul anului 2018, respectiv de 4,58 % fata de 5,25 %. 

Rata somajului in anul 2018, comparativ cu anul 2016, a inregistrat valori mai mici pe 

parcursul anului, exceptie facand doar luna iulie, plecand de la o valoare de 5,25 % in luna ianuarie 

2018, fata de 5,98 % in luna ianuarie 2016 si ajungand la o valoare de 4,58 % la sfarsitul anului 

2018, fata de 5,57 % la sfarsitul anului 2016, insa, comparativ cu anul 2017, a inregistrat valori mai 

mici pe tot parcursul anului, plecand de de 5,25 % in luna ianuarie 2018, fata de 6,21 % in luna 

ianuarie 2017 si ajungand la o valoare de 4,58 % la sfarsitul anului 2018, fata de 4,96 % la sfarsitul 

anului 2017. 

Evolutia ratei somajului din judetul Neamt in anul 2018, comparativ cu anii 2016 si 2017 

este redata in graficul de mai jos.  

 

 
 

In cursul anului 2018 rata somajului in judetul Neamt a inregistrat o scadere, cu exceptia 

lunilor iulie si august cand a crescut fata de lunile anterioare, plecand de la valoarea de 5,25 % cat 

era in luna ianuarie 2018 si ajungand la sfarsitul anului 2018 la o valoare de 4,58 %.  

Datorita masurilor active acordate de catre agentie conform legii, masuri de care au 

beneficiat atat somerii cat si angajatorii, rata somajului in anul 2018 a inregistrat o scadere si fata 

de anii anteriori cand au fost inregistrate valori mai mari ale ratei somajului, respectiv de 5,57 % la 

sfarsitul anului 2016 si 4,96 % la sfarsitul anului 2017 fata de 4,58 % la finele anului 2018. 
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 În anul 2018, rata somajului in judetul Neamt, comparativ cu rata somajului la nivel 

national, a avut o tendinta de descrestere, dar cu valori mai mari decat rata somajului inregistrata la 

nivel national, inregistrand la sfarsitul anului 2018 o valoare de 4,58 %, fata de 3,31 % cat s-a 

inregistrat la nivel national. 

 Aceasta situatie este redata de graficul urmator. 

 

 

  

Referitor la somerii inregistrati in evidentele agentiei in anul 2018, numarul acestora a fost 

mai mic decat cel inregistrat pe parcursul anului 2017 si a cunoscut o scadere pana la sfarsitul 

anului, cand erau inregistrate in evidenta 8267 persoane, fata de inceputul anului, cand erau 

inregistrate 9477 persoane, conform datelor din graficul prezentat mai jos. 

 
 

Din analiza evoluţiei numărului de şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi înregistraţi în 

evidenţele agenţiei judetene pentru ocuparea forţei de muncă, se poate constata că numărul 

somerilor indemnizati a inregistrat o scadere in primele 6 luni ale anului, dupa care numarul 

acestora a crescut, ajungand la sfarsitul anului 2018 la 1790 persoane, fata de 2191 someri 

indemnizati cat figurau in evidente la inceputul anului.  
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In ceea ce priveste somerii neindemnizati, numarul acestora a crescut in primele 7 luni ale 

anului, dupa care a scazut treptat pana la sfarsitul anului, cand erau inregistrate 6477 persoane, fata 

de 7286 someri neindemnizati inregistrati in evidentele agentiei la inceputul anului.  

Pe total someri se poate constata ca numarul acestora a avut o tendinta de scadere in primele 

4 luni ale anului, a crescut si scazut usor in urmatoarele 2 luni, a crescut in luna iulie si a scazut in 

urmatoarele luni ajungand la sfarsitul anului la 8267 someri fata de 9477 someri cati erau 

inregistrati la inceputul anului. 

 Aceasta situatie este prezentata in graficul urmator.  

 

 
 

Aşa cum se observă în graficul prezentat anterior, numărul şomerilor indemnizati si 

neindemnizati, precum si numarul total de someri, a scazut, pe fiecare categorie in parte, fata de 

numarul de someri care figurau in evidente la inceputul anului. Astfel, somerii indemnizati au 

scazut de la 2191 cat erau la inceputul anului la 1790 la sfarsitul anului, somerii neindemnizati au 

scazut de la 7286 cat erau la inceputul anului la 6477 la sfarsitul anului si pe total someri numarul 

acestora a scazut de la 9477 cat erau la inceputul anului la 8267 la sfarsitul anului.  

În concluzie, in anul 2018, şomajul înregistrat in judetul Neamt a avut o tendinţa de 

descrestere, astfel incat, rata somajului de 5,25 % in luna ianuarie a scazut pana la o valoare de 

4,58 % la sfarsitul anului.   

Şomajul la nivelul judetului Neamt s-a înscris în coordonate acceptabile dacă ţinem seama 

de caracteristicile economice, iar tendinţele de scadere ale acestuia au facut ca rata somajului de la 

sfarsitul anului 2018 sa fie mai mica decat cea inregistrata in luna ianuarie 2018. 

Avand in vedere ca somerii inregistrati in evidentele agentiei provin din categoria 

persoanelor care se confrunta cu riscul excluderii profesionale din categoria somerilor si a 

persoanelor inactive, in special a somerilor de lunga durata, a tinerilor si a persoanelor neocupate 

din mediul rural, dar si din categoria persoanelor cu educaţie scăzută, cu calificări inferioare, care 

au nevoie de sprijin, agentia va aplica in continuare măsuri de protecţie pasivă şi activă, asigurate 

din bugetul asigurărilor pentru şomaj si din fondurile europene care vor fi atrase prin proiectele care 

vor fi implementate la nivelul agentiei, prin promovarea de masuri active de ocupare si dezvoltarea 

de programe integrate pentru formare profesionala, in vederea cresterii potentialului si a gradului de 

ocupare pentru populatia din mediul urban si rural a judetului si a regiunii nord-est, a gradului de 

mobilitate ocupationala si geografica.  
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CAPITOLUL III 

 

REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI JUDETEAN PENTRU 

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI ALE PLANULUI JUDETEAN DE 

FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ANUL 2018 

 

III.1. Rezultatele implementării Programului  de  ocupare a forţei de muncă în anul 

2018 

 

 Obiectivul general al Programului pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2018, a fost 

încadrarea în muncă a cel puţin 11000 de persoane. 

 Având în vedere situaţia socio – economica specifica zonei in care ne aflam, programul 

conţine un program special, destinat localităţilor din mediul rural, program special prin care s-a 

prevăzut încadrarea în muncă a 100 de persoane, dar si un program special, pentru comunitatile cu 

numar mare de etnici romi, program prin care s-a prevazut incadrarea in munca a 100 persoane. 

Urmare a implementării programului de ocupare, în anul 2018, au fost încadrate în muncă 

13266 persoane din care: in cadrul programului special destinat localitatilor din mediul rural au 

fost incadrate 366 persoane si in cadrul programului special pentru comunitatile cu numar mare de 

etnici romi  au fost incadrate 133 persoane. 

În vederea realizării programului judetean şi asigurării unui grad cât mai ridicat de ocupare 

a persoanelor înregistrate la agenţie, la nivel judetean au fost identificate 21424 locuri de muncă, 

graţie relaţiilor strânse, bazate pe încredere, create între agenţia judeteana pentru ocuparea forţei de 

muncă şi angajatori, dar şi a prevederilor legislative referitoare la declararea locurilor de muncă 

vacante. 

 

III.2. Măsuri de stimulare a ocupării cu finanţare din bugetul asigurărilor pentru şomaj 

 

III.2.1. Informare şi consiliere profesională 

 

 Serviciile de informare şi consiliere profesională au un rol esenţial în activitatea desfăşurată 

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

celorlale tipuri de servicii de stimulare a ocupării, în special formarea profesională.  

In anul 2018, au beneficiat de serviciile de consiliere un numar de 12282 persoane aflate in 

cautarea unui loc de munca, din evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca 

Neamt. Dintre acestea, un numar de 3232 someri figureaza ca persoane revenite la consiliere, iar 

9050 someri au fost nou intrati in activitatea de informare si consiliere. Somerii angajati prin 

serviciul de consiliere au fost in numar de 3099. 

Ca urmare a participarii la serviciile de informare si consiliere profesionala, 558 persoane 

au fost cuprinse la cursurile de formare profesionala, din cele 698 de recomandari eliberate pe 

parcursul anului 2018. 

Pentru facilitarea accesului tinerilor pe piata muncii, Agentia Judeteana pentru Ocuparea 

Fortei de Munca Neamt, a incheiat parteneriate cu scolile de nivel preuniversitar din judet, in 

vederea informarii elevilor din anii terminali cu privire la oportunitatile si riscurile pe piata muncii. 

S-au efectuat 10 activitati in unitatile de invatamant din judet si s-au distribuit materiale 

informative elevilor si consilierilor in cariera. 

In cadrul Centrului de Consiliere al Persoanelor cu Dizabilitati al judetului Neamt, in anul 

2018 au intrat in evidenta 35 de persoane cu handicap dintre care 23 persoane au reusit sa se 

angajeze. 

Tipurile de dizabilitate intalnite in cadrul centrului si numarul de persoane inscrise in 

evidenta sunt: handicap auditiv – 11 persoane, handicap psihic – 7 persoane, handicap mental – 6 

persoane, handicap fizic (locomotor) – 4 persoane, handicap somatic – 3 persoane, handicap asociat 

– 2 persoane, surdocecitate – 1 persoana, altele – 1 persoana.  
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In anul 2018, au fost in evidenta agentiei un numar de 13 persoane - cetateni straini si 5 

persoane eliberate din detentie care au solicitat servicii de consiliere. Au mai beneficit de asistenta  

specializata un numar de 280 persoane de etnie rroma. 

De asemenea, s-a asigurat monitorizarea si evaluarea pe intreg parcursul procesului de 

informare si consiliere profesionala a fiecarui client, s-au intocmit fisele individuale de consiliere si 

s-a actionat pe baza rezultatelor, discutiilor individuale si testarilor efectuate.  

Un numar de 673 someri de lunga durata au beneficiat de serviciile compartimentului de 

informare si consiliere. Aceste persoane au participat la sedinte de consiliere si de mediere, au fost 

informate in legatura cu locurile de munca vacante de pe piata muncii si cu oferta de programe de 

formare proefesioanala organizate de agentie. 

In cadrul activitatii de consiliere s-au asigurat servicii de cunoastere si insusire a tehnicilor 

de cautare activa a unui loc de munca, a modului de intocmire a “scrisorii de intentie”, a CV-ului 

europass, precum si pregatirea si prezentarea la interviu, pentru toti somerii indemnizati si 

neindemnizati care au solicitat acest lucru.   

S-a incercat asigurarea pentru orice persoana aflata in cautarea unui loc de munca - someri 

indemnizati sau neindemnizati, respectiv elevi de liceu, tineri postinstitutionalizati care urmeaza sa 

paraseasca institutiile de ocrotire, refugiati si imigranti, persoane repatriate, victime ale traficului de 

persoane, straini, persoane cu dizabilitati, rromi, persoane care ies din detentie – de servicii de 

consiliere si informare, atat despre problematica specifica pietei muncii – adica despre ocupatii, 

meserii si profesii, conditii de exercitare a acestora, de salarizare si promovare, conditii impuse de 

angajatori, dinamica ocupatiilor, cat si despre persoana care solicita sprijin – adica profilul 

psihologic, interese profesionale, identificarea punctelor tari ca elemente de baza in stabilirea 

traseului profesional, de analiza a locurilor de munca si orientare profesionala. 

In anul 2018 servicii de informare si consiliere profesionala au fost oferite si de catre 

furnizori externi de servicii de ocupare, acreditati in conditiile legii, si, conform comunicarilor 

facute de catre acestia, ca urmare a oferirii acestor servicii s-au incadrat in munca un numar de ...82 

persoane. 

 
III.2.2. Formarea profesională  

 

Prin Planul Judeţean de Formare Profesională pentru anul 2018 Agenţia Judeteană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Neamt şi-a propus cuprinderea în programe de formare profesională a 

unui număr de 800 şomeri aflaţi în evidenţele sale. 

Pentru formarea profesională a celor 800 persoane beneficiare de gratuitate, A.J.O.F.M. 

Neamt si-a propus organizarea a 45 de programe de formare profesională, din care 38 de 

programe pe baza autorizaţiilor proprii, 1 program în colaborare cu Centrul Regional de Formare 

Profesională a Adulţilor Mureş, 5 programe în colaborare cu Centrul Regional de Formare 

Profesională a Adulţilor Cluj, în baza Parteneriatului privind formarea profesională încheiat între 

instituţii si 1 program in colaborare cu un furnizor extern de formare profesionala autorizat pentru 

ocupatia de „tamplar universal”.  

 La fundamentarea Planului de formare profesională, A.J.O.F.M. Neamţ a acordat atenţie 

grupurilor vulnerabile şi a propus formarea profesională a 343 de persoane din mediul rural, 2 

persoane cu dizabilităţi şi 7 persoane de etnie romă. 

 Structurarea Planului de formare profesională pe grupuri dezavantajate a fost fundamentată 

pe baza unor analize socio-economice realizate la nivel local, pe agenţii locale şi puncte de lucru, 

care au avut în vedere şi reprezentativitatea grupurilor vulnerabile (număr comunităţi de romi, 

număr persoane cu handicap care îndeplinesc condiţiile legale de acces la programe de formare 

profesională, număr persoane din mediul rural, etc.).  

 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt a fost  autorizată ca furnizor de 

formare profesională a adulţilor pentru 31 ocupaţii/meserii/competenţe şi poate organiza programe 

de formare profesională, de calificare, pentru 17 ocupaţii (agent de curăţenie clădiri şi mijloace de 

transport, agent de securitate, bucătar, confecţioner-asamblor articole din textile, dulgher-tâmplar-
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parchetar, frizer, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, lucrator finisor pentru constructii, lucrător 

în comerţ, lucrător în structuri pentru construcţii, manichiurist-pedichiurist, mecanic auto, ospătar 

(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, patiser, sudor, tinichigiu-carosier, zidar, pietrar, 

tencuitor), de iniţiere, in 11 ocupaţii/competenţe (competenţe informatice, competenţe 

antreprenoriale, contabil, inspector/referent resurse umane, operator introducere, validare şi 

prelucrare date, antreprenor in economia sociala, comunicare în limba engleză, comunicare în limba 

germană, asistent relaţii publice şi comunicare, inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, agricultor în culturi vegetale şi crescător animale), şi de specializare, în comunicare în 

limba engleză, competenţe antreprenoriale şi lăcătuş mecanic. In anul 2018 a fost elaborata 

documentatia necesara in vederea (re)autorizarii pentru 9 ocupatii/competente. 

A.J.O.F.M. Neamţ a organizat in anul 2018 un număr de 29 de programe de formare 

profesională cu finanţare din bugetul asigurărilor pentru şomaj, din care 25 de programe au fost 

organizate în baza autorizaţiilor proprii, 3 programe în colaborare cu Centrul Regional de Formare 

Profesională a Adulţilor Cluj si 1 program in colaborare cu Centrul Regional de Formare 

Profesionala a Adultilor Mures.  

La programele de formare profesională organizate de agenţie în anul 2018 au fost cuprinse 

568 persoane, din care: 558 au fost şomeri înregistraţi la A.J.O.F.M. Neamţ si 10 persoane angajate 

au achitat contravaloarea cursului. 

 Prin activitatea de formare profesională desfăşurată pe parcursul anului 2018 Agenţia 

Judeteană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ a acordat o atenţie deosebită persoanelor din 

mediul rural şi persoanelor aparţinând unor grupuri dezavantajate pe piaţa muncii, beneficiind de 

formare profesională gratuită 294 şomeri din mediul rural, 6 şomeri din rândul etnicilor romi şi 3 

şomeri cu dizabilităţi. Din totalul cursanţilor şomeri, 329, reprezentand 59,00 %, au fost femei. 

Prin Programul de ocupare a fortei de munca pentru anul 2018 s-a prevăzut realizarea unei 

cifre de ocupare de 150 absolvenţi şi s-a realizat incadrarea din rândul absolvenţilor de programe 

de formare profesională a unui număr de 266 persoane, din care 129 au fost absolvenţi ai unui curs 

început şi finalizat în anul 2018.  

 

III.2.3. Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 

 

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor a îmbrăcat, începând cu anul 2007, noi 

valenţe, aceasta vizând ambele segmente ale pieţei muncii: angajator şi absolvent.  

Subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor de 

învăţământ au avut un aport important la ocuparea tinerilor înregistraţi în evidenţele agenţiei. 

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 absolvenţilor a făcut posibilă angajarea a 391 absolvenţi, după cum 

urmează: 

   44 absolvenţi prin încheierea de contracte individuale de muncă pe perioadă 

nedeterminată, prin subvenţionarea locului de muncă;  

 347 absolvenţi prin încheierea de contracte individuale de muncă, dar fără subvenţionarea 

locului de muncă.  

Din cei 44 absolventi angajaţi prin măsura de subvenţionare a locului de muncă, 15 sunt 

absolventi de ciclu inferior al liceului, 10 sunt absolvenţi de învăţământ liceal si postliceal şi 19 

sunt absolvenţi de învăţământ superior. 

O contribuţie importantă la încadrarea în muncă a absolvenţilor a fost organizarea, la nivel 

national si judetean, a Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi, în data de 19.10.2018. 

Din totalul celor 536 participanţi la bursă, 366 au fost absolvenţi. Dintre aceştia, au fost 

selectaţi în vederea încadrării în muncă 192 absolvenţi, din care 80 au fost ocupaţi în muncă. 

În anul 2018, au beneficiat de prime de insertie acordate din bugetul asigurărilor pentru 

şomaj 47 absolvenţi de învăţământ care s-au încadrat pentru o perioadă mai mare de 12 luni. 
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III.2.4. Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare  

  

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în 

muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au asigurat resursele financiare necesare 

acordării de alocaţii pentru 397 şomeri, din care 192 femei.  

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

de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:  

     3 persoane au vârsta mai mică de 25 ani; 

   29 persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani; 

 103 persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani; 

 262 persoane au vârsta de peste 45 ani, din care 55 sunt persoane peste 55 ani. 

Această măsură s-a dovedit mai eficientă la persoanele aparţinând grupelor de vârstă  peste 

45 de ani, acestea fiind mai interesate să se angajeze cât mai repede după identificarea unui loc de 

muncă.  

  

III.2.5. Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, şomeri unici 

susţinători ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET 

 

Şomajul în rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, şomeri unici susţinători ai familiilor 

monoparentale si tineri NEET continuă să constituie una din problemele pieţei forţei de muncă. 

În anul 2018 au fost încadrate în muncă 4650 persoane cu vârsta de peste 45 ani si au fost 

acordate subventii angajatorilor pentru incadrarea a 508 persoane peste 45 de ani, 4 şomeri unici 

susţinători ai familiilor monoparentale, 1 somer de lunga durata si 49 tineri NEET.  

 

III.2.6. Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă 

 

Mobilitatea geografică este stimulată prin acordarea de prime de încadrare, de instalare sau 

relocare, după caz. Limitată ca rezultat, măsura poate fi o soluţie pentru acoperirea deficitelor de 

forţă de muncă doar din anumite zone, regiuni şi sectoare de activitate.  

Stimularea mobilităţii geografice privită din perspectiva ocupării unui loc de muncă nu a 

produs efecte spectaculoase. Mentalitatea înrădăcinării în locul de naştere, coroborată cu salarii 

relativ mici şi aspectele legate de obţinerea unei locuinţe pentru sine şi familie, reprezintă numai 

câteva dintre motivele pentru care această măsură are eficienţă redusă.  

Potrivit programului, s-a estimat ocuparea unui număr de 40 persoane, dar au fost ocupate 

în muncă prin acordarea de prime de mobilitate un numar de 42 de persoane, astfel: 5 persoane au 

beneficiat de prima de incadrare pentru ca s-au încadrăt într-o localitate situată la o distanţă mai 

mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul, 9 persoane au beneficiat de prima de instalare 

pentru ca s-au încadrat într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km fata de localitatea in 

care isi au domiciliul si, ca urmare a acestui fapt, si-au schimbat domiciliul si 28 persoane au 

beneficiat de prima de relocare pentru ca s-au incadrat in munca intr-o alta localitate situata la o 

distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul si, ca urmare a acestui fapt, 

si-au schimbat domiciliul,  .  

Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra categoriilor de vârstă 

sub 25 de ani si intre 25 si 35 ani, beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum 

urmează: 

   19 persoane au vârsta sub 25 ani; 

   15 persoane au vârsta cuprinsă între 25 şi 35 ani; 

     3 persoane au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani;  

     5 persoane au vârsta peste 45 ani, din care 3 persoane au peste 55 de ani. 

 



 

pagina 11 din 21 

III.2.7. Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 

 

Prin aplicarea complexului de măsuri active prevăzute pentru promovarea includerii sociale 

a persoanelor cu handicap apte de muncă, s-a reuşit încadrarea în muncă a 5 persoane prin măsura 

de acordare de subvenţii angajatorilor.  

A.J.O.F.M. Neamt dispune de un centru de mediere şi consiliere profesională pentru 

persoanele cu dizabilităţi, centru care este rezultatul implementării unui proiect, prin parteneriat 

intre Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă si Asociaţia Româno-Germană Proiect 

Rumănienhilfe Alsterdorf, semnat în anul 2007, ce are ca scop îmbunătăţirea integrării durabile a 

persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii din România.  

 

III.2.8. Incadrarea somerilor care mai au 5 ani pana la pensie  
 

 In anul 2018, au fost incadrate in munca, prin subventionarea locului de munca, un numar 

de 5 persoane din categoria somerilor care în termen de 5 ani de la incadrare indeplinesc, conform 

legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de 

vârstă. 

 

III.2.9. Medierea muncii 

 

Prin serviciile de mediere au fost încadrate în muncă 12864 persoane, din care 9832 

persoane cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată si 3032 persoane cu contract de munca 

pe perioadă determinată. 

Activitatea de mediere a muncii a fost susţinută în mod evident şi de organizarea burselor 

locurilor de muncă.  

In anul 2018, in judetul Neamt, s-au organizat 4 burse, din care 3 burse la nivel naţional, 

pentru toate categoriile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru absolvenţii 

instituţiilor de învăţământ si pentru persoanele cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca, 

si o bursa la nivel local, la cererea pietei muncii, in zona Tirgu Neamt, pentru persoanele 

defavorizate (persoane beneficiare de venit minim garantat, persoane de etnie roma, etc.)   

Prin intermediul burselor locurilor de muncă organizate în anul 2018, au fost ocupate 290 

persoane, după cum urmează :  

o 202 persoane la Bursa generală a locurilor de muncă din data de 20.04.2018 – 

evaluare la o lună  

o  80 persoane la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi din data de  20.10.2018 - 

evaluare la o lună 

o   5 persoane la Bursa locurilor de munca pentru persoane cu dizabilitati din data de 

03.12.2018, din care 2 persoane au fost persoane cu hándicap, evaluare la o lună 

o   3 persoane la Bursa locurilor de munca pentru persoane defavorizate din 

03.08.2018 - evaluare la o lună. 

 

III.3. Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supuşi riscului marginalizării 

sociale 

 

În anul 2018, pentru asigurarea acompaniamentului social personalizat prevăzut de art. 

93^2 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei 

de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost încheiat 1 contract de solidaritate şi au 

fost identificaţi 3 angajatori de inserţie, iar un angajator de insertie a beneficiat de masura 

prevazuta la art.93^6 din Legea nr.76/2002 pentru mentinerea raportului de munca al unei persoane 

dupa expirarea contractului de solidaritate. 



 

pagina 12 din 21 

Au fost încadrate în muncă 3 persoane din urmatoarele categorii: 2 tineri din randul celor 

care provin din sistemul de protectie a copilului si 1 tanar din categoria tineri fara familie sau a 

caror familie nu le poate asigura intretinerea.  

 

 

III.4. Incadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor  

 

 

În anul 2018, pentru acordarea stimulentului financiar prevăzut de Legea nr.72/2007 privind 

stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, au fost încheiate 17 conventii cu 17 

angajatori, pentru incadrarea in munca pe perioada vacantelor a 32 persoane din care 22 elevi si 10 

studenti.  

 

III.5. Măsuri de prevenire a şomajului  

 

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

preconcediere persoanelor ameninţate de riscul de a deveni şomeri fie ca urmare a restructurărilor 

unor activităţi economice, fie datorită unor cauze personale, constituie o prioritate a agenţiei, 

intrucat, prin serviciile de preconcediere ce pot fi oferite de catre agenţiile judeţene pentru ocuparea 

forţei de muncă, cei disponibilizaţi sunt ajutaţi sa se integreze pe piaţa muncii, insa, in anul 2018, 

nu au mai avut loc disponibilizari colective de personal de felul celor înregistrate la sfârşitul anilor 

„90 şi începutul anilor 2000, dar au fost totusi solicitate servicii de preconcediere de catre 1 

angajator pentru un numar de 26 de persoane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pagina 13 din 21 

CAPITOLUL IV 

 

MUNCA ÎN STRĂINĂTATE 

 

  IV.1. Plasarea cetăţenilor români în străinătate 

 

  IV.1.1.Reteaua EURES 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în calitate de serviciu public de 

ocupare, este membru al reţelei EURES din anul 2007. 

 In calitatea sa de membru EURES, ANOFM ofera servicii de mediere a muncii in Uniunea 

Europeana si Spatiul Economic European. 

 EURES este o retea de cooperare între Comisia Europeana, serviciile publice de ocupare a 

fortei de munca din statele membre ale SEE şi alţi parteneri implicaţi pe piaţa muncii (sindicatele şi 

organizaţiile patronale) si are ca obiectiv principal facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în 

cadrul Spaţiului Economic European şi Elveţia. Atingerea acestui obiectiv se realizează prin 

transparenţa informaţiilor referitoare la locurile de muncă vacante, precum şi la condiţiile de muncă 

şi de viaţă din statele SEE, transparenţă realizată atât prin consilierii EURES cât şi prin portalul 

european EURES al locurilor de muncă vacante. 

 EURES Romania promovează locurile de muncă vacante transmise ANOFM, în special prin 

publicarea lor pe portalul ANOFM, astfel încât ofertele să devină accesibile persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă în spaţiul european. 

 Serviciile de bază ale EURES sunt cele de informare, orientare şi plasament, oferite atât 

angajatorilor cât şi solicitanţilor de locuri de muncă interesaţi de piaţa europeană a muncii, si sunt 

furnizate de consilierii EURES, specialişti instruiţi care lucrează în cadrul serviciului public de 

ocupare a forţei de muncă din fiecare ţară sau în cadrul altor organizaţii partenere din reţeaua 

EURES.  

 Activităţile EURES în cadrul A.J.O.F.M. Neamt se desfasoara de catre consilierul EURES 

care furnizeaza, la solicitarea celor interesati, informatii despre locurile de muncă vacante şi 

condiţiile de muncă şi de viaţă din statele UE/SEE.  

 Activitatea compartimentului a fost diversificata si orientata in primul rand spre satisfacerea 

nevoilor clientilor care au apelat la serviciile EURES. 

 In anul 2018 activitatea EURES a fost axata pe informarea beneficiarilor asupra ofertei de 

munca disponibile în spaţiul european, respectiv a ofertelor de pe portalul EURES, precum si a 

conditiilor de munca si de viata din Spatiul European, fiind oferite astfel de servicii unui numar de 

321 de persoane din care 109 persoane au beneficiat de consiliere si suport in vederea realizarii 

CV-ului si postarea acestuia pe portalul EURES. 

 Din cele 321 de persoane consiliate, 52 % sunt cu calificare primara, gimnaziala si 

profesionala si 52 % se incadreaza in categoriile de varsta 26-35 si 36-45 ani.  

Doua dintre persoanele consiliate sunt cetateni UE care si-au exprimat dorinta de a lucra in 

Romania. O persoana este rezidenta in Italia, are calificare in domeniul agricol si o persoana este 

rezidenta in Germania si are calificare in administratie publica. O persoana, cetatean bulgar, a 

solicitat sa participe la selectia organizata de A.J.O.F.M. Neamt pentru posturile vacante de 

personal curatenie din Germania.  

In anul 2018, in cadrul A.J.O.F.M. Neamt, prin reteaua EURES, au obtinut contract de 

munca in strainatate 20 de persoane. 

In luna ianuarie 2018, A.J.O.F.M. Neamt a organizat in Municipiul Roman, cu sprijinul 

EURES, o selectie pentru lucratori in domeniul agricol (recoltare zmeura) in Portugalia, selectie la 

care au participat 19 persoane si a contribuit, prin consilierul EURES, la organizarea selectiei 

pentru lucratori in domeniul agricol in Portugalia care a avut loc la Craiova. 

In luna mai 2018, AJOFM Neamt, cu sprijinul EURES Romania, a organizat la Piatra 

Neamt un seminar intitulat “Ziua Informarii EURES, Conditii de viata si de munca in Germania. 

Facilitati oferite de programele Your First EURES Job și Reactivate”. Seminarul a fost organizat in 
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conformitate cu Planul National de Activitate EURES 2018 fiind dedicat persoanelor aflate in 

cautarea unui loc de munca in strainatate. La seminar au participat 37 de persoane interesate in a 

gasi un loc de munca in Germania si de a fi informate despre conditiile de viata si de munca din 

aceasta tara. A fost pentru prima oara cand o delegatie de la ZAV Bonn a organizat o sesiune de 

informare in zona Moldovei si a fost apreciat faptul ca A.J.O.F.M. Neamt a acordat o atentie 

deosebita organizarii seminarului, subliniindu-se rolul important pe care reteaua EURES il are in 

informarea si in sprijinirea tuturor persoanelor care doresc sa-si gaseasca un loc de munca intr-o 

tara straina.  

In luna octombrie 2018,  A.J.O.F.M. Neamt a organizat o selectie pentru personal curatenie 

in Germania, la solicitarea unui angajator german. Din cele 19 persoane participante la selectie 15 

au obtinut contracte din partea angajatorului german.  

Cu toate activitatile care s-au desfasurat in reteaua EURES, se observa totusi ca interesul 

pentru deplasarea la munca in strainatate s-a diminuat, intrucat salarizarea in tara a devenit mai 

atractiva si astfel, multe persoane renunta la munca in strainatate pentru munca in tara. 

In anul 2018, activitatea EURES din cadrul A.J.O.F.M. Neamt a fost transpusa si in mass-

media locala, totalizand 243 de aparitii dintre care 66 aparitii in presa scrisa si on-line, 98 in presa 

audio si 79 in presa video. De asemenea, activitatea EURES Neamt a fost promovata si pe pagina 

oficiala de Facebook a A.J.O.F.M. Neamt beneficiind de 36 de aparitii. 

Din activitatea desfasurata in aceasta perioada a rezultat ca principalele obstacole in calea 

mobilitatii lucratorilor romani in spatiul european sunt necunoasterea limbii straine de circulatie 

europeana solicitata de angajator si insuficienta informare a persoanelor in cautarea unui loc de 

munca in alta tara europeana asupra conditiilor de munca si de viata din statul respectiv. 

In acest context, serviciile de informare, consiliere si mediere oferite de reteaua EURES 

sunt foarte importante in prevenirea fenomenului migratiei ilegale si, mai ales, in gestionarea 

migratiei legale.  

 

 

CAPITOLUL  V 

 

                    COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ 

 

 Din anul 2007, Regulamentele comunitare 1408/71 şi 574/72 privind coordonarea 

sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii migranţi şi membrii lor de familie au devenit direct 

aplicabile pentru România. 

 În anul 2018, A.J.O.F.M. Neamt a primit de la instituţii competente din alte State membre 

UE si de la persoane fizice interesate un numar de 92 de cereri pentru eliberarea formularelor 

europene.  

Ca urmare a acestor solicitări, au fost eliberate un numar de 48 documente U1 în vederea 

certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România 

dintre care 13 pentru Spania, 8 pentru  Italia, 4 pentru Belgia, 10 pentru Germania, 2 pentru 

Austria, 9 pentru Franta si 2 pentru Irlanda. 

In scopul certificarii istoricului perioadelor de asigurare s-au emis si 6 formulare U002 din 

care 3 pentru Austria, 2 pentru Germania si 1 pentru Spania. 

A.J.O.F.M. Neamt a emis 20 formulare E302 prin care se certifică date privind membrii de 

familie ai somerilor indemnizati dintre care 19 pentru Spania si 1 pentru  Belgia. 

A mai fost eliberat si 1 formular U004 care ofera informatii privind salariul petentului si 2 

formulare U006 pentru Spania cu informatii privind membrii de familie. 

 În ceea ce priveşte menţinerea dreptului la prestaţii de şomaj pe perioada în care şomeri ai 

altui stat membru îşi caută un loc de muncă în România, în anul 2018 s-au înregistrat 15 cazuri de 

export a prestaţiilor în condiţiile prevăzute de Regulamentul CE 1408/71. Cele 20 de documente 

PD U2 provin din urmatoarele tari, 8 din Danemarca, 5 din Germania si 2 din Franta. Toate 

exporturile de somaj au fost solicitate de cetateni romani care au dorit sa-si gaseasca un loc de 

munca in Romania. 
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CAPITOLUL VI 

 

PROIECTE EUROPENE 

 

            In anul 2018 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt a depus pentru 

aprobare, in calitate de solicitant/partener, doua proiecte si anume: 

1. Proiectul ,,DECIDE – Dezvoltare prin educatie antreprenoriala si cercetare 

inovativa doctorala si postdoctorala’’ - Axa prioritară 6: - ,, Educație și competențe‟‟; Prioritatea 

de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, 

facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare 

profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea 

programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, 

inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie;  

     Acest proiect are ca obiectiv general imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si 

formare pe piata muncii, dezvoltarea capitalului uman din cercetare, fie ei doctoranzi sau 

postdoctoranzi si asigurarea oportunitatilor pentru pregatirea pedagogica a acestora, facilitarea 

trecerii de la educatie la munca, prin mecanisme pentru anticiparea si dezvoltarea competentelor, 

inclusiv a celor antreprenoriale, si prin dezvoltarea de programe educationale personalizate, de 

calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finantarii, promovarea componentei practice 

a cercetarii si a relatiilor de parteneriat dintre institutii si mediul de afaceri. 

   Obiectivul specific al proiectului este ”Creşterea numărului absolvenților de învățământ 

terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități 

de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI “. 

Grupul ţinta este format din 66 studenţi doctoranzi si 30 de cercetatori postdoctorat, prin 3 

serii succesive, din cadrul instituţiilor care au calitatea de beneficiar (USV) si partener (IEN) in 

proiect, durata de implementare este de 36 de luni si bugetul estimativ este de 220.392,00 lei  

pentru Parteneruil 2 - A.J.O.F.M. Neamt. 

Proiectul este admis admis – propus pentru finantare.  

2. Proiectul ,,Intreprinderi Sociale – Sprijin pentru infiinţare’’ - Axa prioritara 4 " 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei"; Prioritatea de investiții 9v: Promovarea 

antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și 

solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: 

Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-

sustenabilă. 

Obiectivul general al proiectului este „Crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea 

serviciilor locale, promovarea antreprenoriatului social şi integrării vocationale in intreprinderile 

sociale prin acordarea de sprijin financiar pentru infiintare a unui număr de 17 structuri de 

economie sociala, in vederea integrării pe piata fortei de muncă a persoanelor din grupurile 

vulnerabile şi combaterii sărăciei.”   

Obiectivele specifice ale proiectului sunt : 

1. Îmbunatatirea competentelor în domeniul antreprenorial specific a 104 persoane care 

intentioneaza sa înfiinteze o întreprindere sociala, in regiunea N-E, prin parcurgerea Schemei 

pentru entitati ale economiei sociale: etapa I-Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale 

(SIIS);etapa II–Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea funcționării întreprinderilor 

sociale (IPA-MFIS);Atingerea obiectivelor specifice genereaza rezultate care duc la indeplinirea 

obiectivului general, astfel: prin atingerea OS1 beneficiarii isi imbunatatesc semnificativ 

competentele antreprenoriale in cadrul formarii antreprenoriale specifice si dezvoltarea capacitatilor 

si abilitatilor in diferite domenii, sub aspect teoretic si practic pe componente ca: proiectie si 

gestiune financiara a firmei, marketing, analiza pietei si mediului concurential, resursa umana, 

management. 
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1. Cresterea numarului de operatori economici activi în domeniul intreprinderilor sociale, 

inclusiv intreprinderilor sociale de insertie, din Regiunea NE prin implementarea unei scheme de 

minimis si înfiintarea a 17 structuri de economie sociala si, implicit , prin crearea a cel putin 40 noi 

locuri de munca în regiune. Sprijinirea pentru infiintarea intreprinderilor sociale, prin completarea 

cunostintelor si aptitudinilor dobandite prin activitati de consiliere in domeniul antreprenoriatului 

social si identificarea pietelor de desfacere.Atingerea obiectivelor specifice genereaza resultate care 

duc la indeplinirea obiectivului general, astfel: prin atingerea OS2 creste in mod direct, gradul de 

ocupare in regiune, cel putin 17 beneficiari devenind ocupati ca administratori de intreprinderi 

sociale si cel putin 40 de pers. devenind ocupate ca angajati prin cele min. 40 de noi locuri de 

munca in aceste structure sociale. 

Grupul tinta al proiectului cuprinde 104 persoane: persoane care doresc să înființeze 

întreprinderi sociale; au domiciliul sau resedinta in regiunea Nord-Est, in mediul urban sau rural, 

persoane cu vârste între 25-64 ani. Prin proiect va fi atras GT din toata regiunea, prin selectarea si 

implicarea in cadrul activitatilor de formare profesionala in antreprenoriat specific, a 8 grupe de 

pâna la 14 cursanti din judetul Neamt. Particularitatea GT în acest proiect consta in intentia 

exprimata de a înfiinta o întreprindere sociala. Pe lânga intentia de a deschide o afacere, 

participantii din GT trebuie sa asigure crearea a cel putin 2 locuri de munca în cadrul 

intreprinderilor noi infiintate, in corelatie cu valoarea ajutorului de minimis primit. Proiectul isi 

propune: sa promoveze şi sa susţina dezvoltarea resurselor umane din domeniul economiei sociale; 

sa stimuleze ocuparea şi incluziunea sociala prin intermediul activităţilor de economie socială; 

creşterea numărului de salariaţi ai întreprinderilor sociale; integrare în muncă (întreprinderi de 

inserţie şi unităţi protejate); creşterea participării întreprinderilor sociale şi a cetăţenilor, la viaţa 

socio-economică. si colaboratori din cadrul parteneriatului, mass media precum si alte categorii de 

persoane. 

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni si bugetul estimativ este: Total 

proiect=7,048,102.93 lei ; total ajutor de stat = 5,012,700 lei; Total nerambursabil = 5,990,887.50 

lei; Total contribuție proprie =1,057,215.43 lei. 

Proiect este admis in Etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii. 

Stadiul proiectului in evaluare. 

            In anul 2018, A.J.O.F.M. Neamt a desfasurat activitati pentru implementarea la nivelul 

judetului Neamt a urmatoarelor proiecte in care ANOFM are calitatea de beneficiar: 

1. ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV – Activare si mobilitate tineri NEET’s 

2. PRO ACCES RMPD ALTERNATIV – Stimularea mobilitatii si subventionarea 

locurilor de munca pentru someri si inactivi  

3. INTESPO – Inregistrarea tinerilor in evidentele serviciului public de ocupare 

4. UNIT 2 RMPD – Ucenicie si stagii pentru tineri NEET’s din Regiunile mai putin 

dezvoltate 

5. UNIT 4 RMPD - Ucenicie si stagii pentru somerii non NEET din Regiunile mai putin 

dezvoltate 

1. Proiectul „ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV – Activare si mobilitate tineri NEET‟s” ,  

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 2. Îmbunătățirea situației tinerilor 

din categoria NEET‟s, Prioritatea de investiții: 8.ii. Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a 

tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de 

formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din 

comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri. 

      Obiectivul general al proiectului: Creșterea oportunităților pentru încadrarea a 17.449 tineri 

NEET‟s șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) prin stimularea mobilitații si 

subvenționarea locurilor de munca. 
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    2. PRO ACCES RMPD ALTERNATIV – Stimularea mobilitatii si subventionarea locurilor 

de munca pentru someri si inactivi, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020”, Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți, Durata 

contractului: 09.08.2018 - 31.07.2021, Procente finantare: FN 15 %; FSE 85 %. 

Obiectiv general al proiectului: Cresterea oportunitatilor pentru incadrarea a 110.540 someri 

non-NEET, inregistrati la Serviciul Public de ocupare si persoane inactive non-Neet prin stimularea 

mobilitatii si subventionarii locurilor de munca. 

3. Proiectul INTESPO – Inregistrarea tinerilor in evidentele serviciului public de ocupare, 

Axa Prioritara 2 - Îmbunataţirea situatiei tinerilor din categoria NEETs, Prioritatea de investitii 8.ii 

– integrarea durabila pe piaţa forţei de munca a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de 

munca, care nu urmeaza studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul 

excluziunii sociale şi a tinerilor din comunitaţile marginalizate, inclusiv prin implementarea 

Garanţiei pentru Tineri. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Creşterea numarului de tineri inactivi 

NEET‟s înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri 

personalizate de sprijin.  

Proiectul se subscrie obiectivului POCU de asigurare a integrarii durabile pe piaţa forţei de 

munca a tinerilor NEETs, prin faptul că, odata identificaţi şi înregistraţi la SPO, acesti tineri vor 

putea beneficia ulterior de servicii care sa le faciliteze integrarea durabila pe piaţa muncii sau 

obţinerea locurilor de munca mai bine platite. 

 4. Proiectul „UNIT 2 RMPD – Ucenicie si stagii pentru tineri NEET‟s din Regiunile mai 

putin dezvoltate”, Axa prioritara 2, Prioritatea de investitii 8.ii, Obiective specifice 21 si 2.2. 

Obiectivul general al proiectului: Imbunatatirea posibilitatilor de incadrare a minimum 900 

tineri NEET someri inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO). 

Durata de implementare a proiectului 36 de luni. 

5. Proiectul „UNIT 4 RMPD - Ucenicie si stagii pentru somerii non NEET din Regiunile 

mai putin dezvoltate”, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3- locuri de 

munca pentru toti, Prioritatea de investitii 8.i: Accesul la locuri de munca pentru persoanele aflate 

in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata 

si pentru persoanele cu sanse mici de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin 

pentru mobilitatea fortei de munca, Obiective specifice: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si 3.6. 

Durata de implementare a proiectului 48 de luni.  
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CAPITOLUL VII 

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 

 

 

Volumul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi structura 

acestora, pe capitole şi subcapitole la venituri şi pe destinaţii la cheltuieli, au fost aprobate prin 

Legea nr.3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

În forma sa definitivă,  bugetul a prevăzut un volum al veniturilor în valoare de 54.367 mii 

lei, cu 55.22 puncte procentuale mai mare decât cele realizate în anul precedent, iar pentru 

cheltuieli suma de 24.390,73 mii lei, cu 0.9 puncte procentuale mai mare decât nivelul celor 

realizate în anul precedent, stabilindu-se astfel ca, la încheierea exerciţiului financiar 2018, 

rezultatul acestuia să se concretizeze într-un excedent în valoare de 29.970,27 mii lei, din care 

8.933,27 mii lei excedentul ugetului asigurărilor pentru somaj si 21.037 mii lei excedentul fondului 

de garantare. 

 

VII.1 Execuţia bugetului asigurărilor pentru şomaj 

 

Execuţia bugetară, faţă de prevederile definitive, stabilite prin bugetul rectificat, se prezenta, 

la data de 31.12.2018, astfel:  

                                                                                                                                      mii lei- 

Indicator Program Realizat % 

Venituri 54.367 18.615,20 34,23 

Cheltuieli 24.390,73 23.748,90 97,37 

Excedent (+) / Deficit (-) 29.976,27 (5.133,7)  

  

 

Bugetul, în ultima sa formă, a prezentat un volum al veniturilor care a fost mai mic decât cel 

prevăzut iniţial. Cheltuielile au atins nivelul de 97.37 % faţă de cel programat, fapt ce a condus la 

un deficit de 5.133,7 mii lei.   

Pe fondul celor prezentate, se constată că bugetul asigurărilor pentru şomaj a întâmpinat 

dificultăţi privind capacitatea sa de a asigura resursele necesare finanţării în bune condiţii a tuturor 

activităţilor prevăzute în programele de ocupare şi de formare profesională, precum şi pe cele de 

funcţionare a sistemului şi de gestionare a fondului, putându-se finanţa doar obligațiile majore si cu 

maxima economie la titlul „Bunuri si servicii”. 

 

 

VII.2. Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj  

 

 Aşa cum s-a menţionat, cheltuielile efectuate în anul 2018, din bugetul asigurărilor pentru 

şomaj, s-au situat sub nivelul celor prevăzute în urma rectificării bugetare. Astfel, din suma alocată, 

respectiv 24.390,73 mii lei, cheltuiala efectivă a reprezentat 97.37 %, adică 23.748,90 mii lei. 

Aceasta execuţie bugetară a semnificat o restrângere a resurselor alocate. 

 Cu toate acestea în anul 2018, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a fost finanţat un întreg 

complex de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, prezentat în capitolele anterioare ale 

prezentului raport. 
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Pe ansamblu, situaţia cheltuielilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în vederea 

realizării măsurilor active pentru ocuparea forţei de muncă, se prezintă astfel:        

             

            Mii lei 

  

Mãsura activã 

Prevederea 

bugetară 

definitivă 

Execuţia 

bugetară 

la 31.12.2018 

  

% 

Formare profesională 265 263,28 99,35 

Stimularea angajării absolvenţilor 

 

8.364 

498,15 

76.52 

Stimularea angajării înainte de expirarea 

perioadei de şomaj 30% 
369,28 

Stimularea mobilităţii forţei de muncă 

 
80,22 

Stimularea angajării de şomeri aparţinând unor 

categorii defavorizate  
Plăţi pentru stimularea absolventilor PRIME 
Plăţi conform Legii nr.72/2007 

Prime activare 

Prime relocare 
Plăţi pt pregătirea prof a absolventilor (art. 84) 

 

5.163,75 

57,82 

14,53 

133 

83,49 

 

Împrumuturi cu dobândă avantajoasă 

pentru IMM-uri 

   

Total 8.629 6.663,52 77.22 

 

 

 Faţă de cele deja prezentate, situaţia sintetică a cheltuielilor finanţate în anul 2018, la 

nivelul întregului buget al asigurărilor pentru şomaj, structurate pe capitole de cheltuieli, se prezintă 

după cum urmează: 

 

Cap. Denumire indicator Programat   

- Lei - 

Execuţie An 

 – Lei- 

% 

5004 Total cheltuieli 24.390.730 13.748.893 97.37% 

6404 Cheltuielile  fondului de 

garantare 

370.000 353.143 95.45% 

6504 Învăţământ 431.100 422.009 97.89% 

6804 Asigurări şi asistenţă socială 15.225.630 14.938.580 198.11% 

8004 Acţiuni generale economice, 

comerciale şi de muncă 

8.364.000 8.035.161 96.07% 

 

 

VII.3. Excedentul bugetului asigurărilor pentru şomaj 

 

 Exerciţiul financiar al anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 5.133.7 mii lei, din care 

5.215.9 mii lei deficitul bugetului asigurărilor pentru somaj si 82.2 mii lei excedentul fondului de 

garantare.  
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CAPITOLUL VIII 

 

ACTIVITATEA CONDUCERII AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI 

DE MUNCĂ NEAMT SI A COMPARTIMENTULUI COMUNICARE SI  

SECRETARIATUL CONSILIULUI CONSULTATIV 

 

 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt este un serviciu public 

deconcentrat constituit la nivelul judetului Neamt, o instituţie cu personalitate juridica aflata in 

subordinea ANOFM, condusa de un director executiv si un director executiv adjunct. 

In indeplinirea atributiilor ce-i revin potrivit legii directorul executiv este sprijinit de un 

Consiliu Consultativ tripartit care este constituit si functioneaza potrivit prevederilor legale. 

 Consiliul Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt s-a 

intrunit în anul 2018 in 12 sedinte in care a analizat activitatea agentiei, situatia financiara si 

executia bugetara la data intrunirii şi pe parcursul anului si a consiliat directorul executiv in 

adoptarea deciziilor luate pentru buna desfasurare a activitatilor agentiei si realizarea indicatorilor 

de performanta prevazuti in Contractul de performanta manageriala incheiat cu ANOFM. 

 Directorul executiv al Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamt a 

asigurat ducerea la îndeplinire a atributiilor specifice functiei si a condus activitatea astfel încât sa 

se realizeze indicatorii stabiliti în Contractul de performanţă managerială încheiat cu ANOFM.  

De asemenea, a reprezentat Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamt, în 

calitate de şef al Serviciului Public de Ocupare deconcentrat constituit la nivelul judetului Neamt, la 

întâlnirile de lucru formale şi informale organizate la nivelul ANOFM si MMJS şi a dezvoltat 

relaţii cu autoritati ale administratiei publice locale, cu organizatii guvernamentale, cu societatea 

civila, cu furnizori de ocupare din domeniul privat, cu parteneri sociali si cu alte servicii publice.  

Directorul executiv al A.J.O.F.M. Neamt a reprezentat instituţia în relaţia cu presa scrisă, 

audio şi vizuală judeteana si naţională.  

Compartimentul Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ 

In anul 2018 s-a desfăşurat activitatea de promovare şi mediatizare a serviciilor Agenţiei 

Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamt prin: 

 organizarea de conferinte de presă la nivel local cu ocazia Bursei generale a locurilor de 

muncă din data de 20 aprilie 2018, a Bursei locurilor de munca pentru persoanele 

defavorizate (persoane beneficiare de venit minim garantat, persoane de etnie roma, etc.) 

din data de 3 august 2018, a Bursei locurilor de munca pentru absolvenţi din data de 19 

octombrie 2018 si a Bursei locurilor de munca pentru persoane cu dizabilitati din data de 3 

decembrie 2018; 

 actualizarea de materiale promoţionale privind activităţile agentiei; 

 monitorizarea mass-media, cu privire la articolele apărute în presa locala, referitoare la 

activitatea A.J.O.F.M. Neamt si la alte subiecte care au legatura cu activitatea institutiei; 

 actualizarea şi completarea informaţiilor afisate pe site-ul A.J.O.F.M. Neamt; 

 actualizarea paginii pe reteaua de socializare facebook unde au fost postate materiale 

privind activitatea curenta a agentiei. 

 Pe parcursul anului 2018, A.J.O.F.M. Neamt şi-a consolidat relaţiile de bună colaborare cu 

instituţiile media din judet si din ţară, urmărind realizarea unei informări cât mai corecte a 

persoanelor interesate de serviciile oferite de agenţie, precum şi creşterea gradului de încredere a 

publicului-ţintă în activitatăţile sale. 

 În perioada de referinţă, A.J.O.F.M. Neamt a elaborat şi remis presei un număr de 67 de 

comunicate de presă, pe următoarele subiecte: locuri de muncă vacante-săptămânal, rata 

şomajului-lunar, programul cursurilor de calificare profesională, realizari ale programului de 

ocupare, locuri de munca in reteaua EURES, burse ale locurilor de muncă. 
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 Comunicatele de presă ale A.J.O.F.M. Neamt au fost preluate de majoritatea instituţiilor 

media din judet si chiar din tara, asigurând o bună vizibilitate instituţiei în spaţiul public. 

 Cele mai numeroase apariţii ale agenţiei în presă au fost prilejuite de materiale privind 

locurile de muncă vacante, organizarea Burselor de locuri de muncă, precum şi anunţuri privind 

locuri de muncă în străinătate, dar şi de cele vizând rata şomajului înregistrat la nivelul judetului 

Neamt, raportat la rata somajului inregistrat la nivel naţional. 

 Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamt a promovat relaţii de bună 

colaborare cu reprezentanţii mass-media, răspunzând prompt la solicitările acestora, dar şi unui 

număr mare de solicitări telefonice, soluţionate imediat. 

 O intensă activitate de comunicare se desfăşoară şi prin intermediul site-ului 

www.neamt.anofm.ro, care este o importantă sursă de informaţii atât pentru jurnalişti, cât şi pentru 

publicul larg, interesat de serviciile oferite de agenţie. Cele mai accesate pagini au fost cele privind 

locurile de muncă vacante şi locurile de muncă în străinătate. 

 A fost asigurat accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind 

liberal acces la informaţiile de interes public. 

 

 

 

CONCLUZII 

 
 

Analizarea activităţii Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamt din anul 

2018 trebuie sa aiba in vedere contextul general economic si criza fortei de munca care se manifesta 

prin diminuarea fortei de munca calificate in meseriile care se solicita pe piata fortei de munca si  

lipsei de interes a generatiilor noi pentru calificarea in meseriile industriale cautate pe piata fortei 

de munca. 

Prin actiunile intreprinse in aceasta perioada de timp, A.J.O.F.M. Neamt şi-a adus aportul la 

functionarea activitatilor specifice pietei fortei de munca si chiar la corectarea unor disfuncţii 

aparute pe piaţa forţei de muncă.  

Luând în considerare aspectele menţionate şi având în vedere rezultatele obţinute prin 

implementarea programului de ocupare, a planului de formare profesională si a celorlalte acţiuni, 

putem concluziona că A.J.O.F.M. Neamt şi-a atins obiectivele stabilite pentru anul de raportare, 

desfasurand o activitate eficienta, chiar şi în condiţiile existentei unui număr redus de personal si a 

cresterii si diversificarii activitatilor agentiei. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Daniel CHIRILA 

http://www.neamt.anofm.ro/

