RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE
A.J.O.F.M. HUNEDOARA
ÎN ANUL 2017

OBIECTIVELE ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIUNE ALE AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HUNEDOARA ÎN ANUL 2017
Principalele obiective generale ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Hunedoara pentru anul 2017 au fost:
 Creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui
loc de muncă pe piaţa internă a muncii;
 Facilitarea accesului persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa muncii din străinătate;
 Creşterea calităţii serviciilor oferite de serviciul public de ocupare şi a competenţelor
profesionale ale angajaţilor din Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara
şi structurile acesteia;
 Creşterea gradului de vizibilitate al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Hunedoara;
 Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional;










Printre obiectivele specifice ale AJOFM Hunedoara în anul 2017 putem enumera:
Creşterea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile cum sunt:
tinerii, şomerii de lungă durată, persoanele de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, persoane
eliberate din detenţie, tineri postinstituţionalizaţi;
Satisfacerea unui număr cât mai mare de oferte de locuri de muncă;
Implementarea măsurilor active şi preventive pentru şomeri;
Prevenirea şomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative ocupaţionale pentru tineri
într-o perioadă de maxim 4 luni de la data înregistrării şi 6 luni în cazul adulţilor;
Oferirea de oportunităţi de ocupare şi de dezvoltare profesională tinerilor şomeri până în 25 de
ani, în primele luni de la înregistrare, prin integrarea în programe de formare profesională,
includerea în programe de ucenicie la locul de muncă sau de efectuare a stagiului pentru
absolvenţii de învăţământ superior, oferirea de locuri de muncă şi plasarea pe locuri de muncă
vacante;
Sprijinirea ocupării tinerilor cu risc de marginalizare socială, prin includerea în măsuri active şi
asigurarea altor forme de suport specifice;
Stimularea participării la formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă;
Sprijinirea angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul şomerilor;
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Asigurarea, cu încadrarea în limitele bugetare, a mijloacelor pentru amenajarea spaţiilor
agenţiilor locale, implementarea sarcinilor prevăzute în programele de ocupare a forţei de muncă
şi planurile de formare profesională aprobate;
 Asigurarea perfecţionării profesionale a personalului propriu în scopul creşterii gradului de
competenţă a angajaţilor;
Pentru îndeplinirea acestor obiective prioritare în domeniul său de activitate, conducerea
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara şi-a bazat politica managerială
pentru anul 2017 cu consecvenţă, în principal, pe următoarele direcţii de acţiune:
Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă prin asigurarea accesului
la serviciile de ocupare furnizate de AJOFM Hunedoara;
Sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin informarea acestora despre
oportunităţile de încadrare în muncă sau reconversie profesională, facilitarea accesului la locurile de
muncă vacante, precum şi acordarea celorlalte servicii specializate prevăzute de lege;
Sprijinirea ocupării persoanelor marginalizate social (tineri proveniţi din centrele de plasament şi
centrele de primire a copilului, tineri singuri cu copii în întreţinere, alte categorii de tineri aflaţi în
dificultate), prin includerea în măsurile active prevăzute în Programul de ocupare, aferent judeţului
Hunedoara;
Orientarea măsurilor active cu precădere către grupurile ţintă defavorizate pe piaţa muncii, cu reale
probleme de integrare socio-profesională (şomeri de lungă durată, persoane cu handicap, persoane
de etnie romă, persoane eliberate din detenţie, cetăţeni străini);
Asigurarea competenţelor profesionale necesare şomerilor în vederea încadrării în muncă;

SITUAŢIA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2017
1. Rata şomajului înregistrată în judeţul Hunedoara
Rata şomajului înregistrată la data de 31.12.2017 a fost de 4,36 %, faţă de 5,78 % , înregistrată
în aceeaşi perioadă a anului anterior.
In cursul anului 2017, rata somajului a atins un maxim de 6,07% in luna ianuarie si un minim de
4,17% in luna august, dupa care se inregistreaza o usoara crestere, astfel ca la finele lunii decembrie s-a
inregistrat 4,36%.
Rata somajului la nivel de tara inregistrata la finele lunii decembrie a fost de 4,02%.
2. Şomeri aflaţi în evidenţa AJOFM Hunedoara
La data de 31.12.2017, numărul de şomeri aflaţi în evidenţa AJOFM Hunedoara a fost de 7.898,
din care 3.248 şomeri indemnizaţi şi 4.650 şomeri neindemnizaţi.
Analizand perioada celor 12 luni se constata ca numarul somerilor indemnizati a atins un maxim
in ianuarie de 4.472 la a 31.01.2017 inregistrand un minim la noiembrie de 2.652.
Din totalul de 7.898 someri inregistrati la sfarsitul lunii decembrie, numarul femeilor este de
3.766 reprezentand 47,68%.
In totalul numarului de someri se regasesc si persoanele provenite din disponibilizari (1128).
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Societatea

Codul CAEN

Numar persoane
prevazute a se disponibiliza *

Numar persoane
disponibilizate efectiv

DISPONIBILIZARI EFECTIVE DE PERSONAL IN ANUL 2017

1

SC MONDOSCARPA SRL HUNEDOARA

31

255

255

2

SC ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL

81

1

1

3

SC BAGGI MECANICA SRL

25

37

37

4

OMV PETROM

6

19

19

5

COMPLEX ENERGETIC HUNEDOARA

86

1086

496

6

SOCIETATEA NATIONALA INCHIDERE DE MINE VALEA JIULUI

5

378

320

1776

1128

Nr.
Crt.

TOTAL

Rezultatele implementării Programului de ocupare a forţei de muncă în anul 2017
Programul de ocupare a Forţei de Muncă pe anul 2017 evidenţiază măsurile care trebuiesc
implementate de către AJOFM Hunedoara în vederea ocupării forţei de muncă şi evitării discriminării
şi excluderii sociale.
Programul de ocupare a Forţei de Muncă pe anul 2017, a fost elaborat pe tipuri de măsuri de
stimulare a ocupării şi orientat cu prioritate către grupurile ţintă dezavantajate pe piaţa muncii şi către
localităţile cu numărul cel mai mare de şomeri înregistraţi.
Obiectivul Programului pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2017 a fost încadrarea în muncă
a cel puţin 13.500 şomeri, din care 6.190 femei (48% din total program) şi a unui număr de 150
persoane aparţinând grupurilor ţintă dezavantajate pe piaţa muncii (2% din total program), din care: 25
şomeri de lungă durată sub 25 ani (tineri), 60 şomeri de lungă durată peste 25 ani (adulti), 5 persoane
cu handicap, 60 romi.
Urmare a implementării programului de ocupare în anul 2017, au fost încadraţi în muncă 13.289
şomeri, din care: 6.129 femei (46,12% din total persoane încadrate).
Încadrarea pe piaţa forţei de muncă a unui număr de 13.289 şomeri este rezultatul activităţii de
mediere, informare şi consiliere profesională acordate şomerilor aflaţi în evidenţele agenţiei, precum şi
buna colaborare cu agenţii economici.
Un factor important in cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de
munca l-a constituit organizarea burselor generale si burselor locale a locurilor de muncă. (8 burse 1057 persoane angajate).
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la data bursei

monitorizarea
la o luna

TOTAL

selectate

Data

participante

Denumire

participanti

Nr.Crt.

Numar persoane Persoane angajate la bursa

contactati

Agenti economici

locuri de munca vacante

REZULTATE OBTINUTE IN URMA ORGANIZARII BURSEI LOCURILOR DE MUNCA IN ANUL 2017

1409

453

3049

4636

1497

915

1057

1

Bursa la cererea pietei muncii

16.02.2017

172

57

449

718

197

118

131

2

Bursa la cererea pietei muncii

16.03.2017

159

44

321

628

184

122

151

3

Bursa generala

07.04.2017

252

83

483

690

237

159

199

4

Bursa la cererea pietei muncii

18.05.2017

195

63

486

667

285

201

230

5

Bursa la cererea pietei muncii

15.06.2017

134

48

273

524

190

132

145

6

Bursa la cererea pietei muncii

21.09.2017

179

57

427

608

185

139

142

7

Bursa absolventi

20.10.2017

168

63

303

242

46

18

27

8

Bursa la cererea pietei muncii

16.11.2017

150

38

307

559

173

26

32

MĂSURI DE STIMULARE A OCUPĂRII PE PIAŢA MUNCII
(finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj - subvenţionarea locurilor de muncă)

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor vizează ambele segmente ale pieţei muncii:
angajator şi absolvent.
Subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor de învăţământ,
diferenţiate în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat, au avut un aport la ocuparea tinerilor
înregistraţi în evidenţele agenţiei.
 97 absolvenţi prin subvenţionarea locului de muncă, faţă de 80 absolvenţi de învăţământ
prevăzuţi în Programul de ocupare pe anul 2017
Tinerii absolvenţi de învăţământ care s-au încadrat în muncă cu program normal de lucru şi
pentru o perioada mai mare de 12 luni primesc o prima neimpozabilă, egală cu valoarea indicatorului
social de referinţă, în vigoare la data încadrării.
În anul 2017, au beneficiat de astfel de prime de încadrare 59 absolvenţi de învăţământ, faţă de
30 absolvenţi de învăţământ prevăzuţi în Programul de ocupare pentru anul 2017.
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Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici susţinători ai
familiilor monoparentale
Şomajul în rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici susţinători ai familiilor
monoparentale continuă să constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă.
În anul 2017 au fost încadraţi în muncă, prin acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează
persoane din aceste categorii, 557 şomeri cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici susţinători ai
familiilor monoparentale, din care 542 şomeri cu vârsta de peste 45 ani şi 15 şomeri unici susţinători
ai familiilor monoparentale, faţă de 300 şomeri cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici susţinători
ai familiilor monoparentale prevăzuţi în Programul de ocupare aferent anului 2017.
Stimularea mobilităţii forţei de muncă, prin încadrarea la o distanta mai mare de 15 km
domiciliu sau resedinta (prima de incadrare) ,incadrarea intr-o localitate la distanta de peste 50 km
schimbarea de domiciliu (prima de instalare)si prima de relocare (someri inregistrati la agentiiile
ocupare a fortei de munca si care se incadreasa in munca potrivit legii)
Au beneficiat de prima de încadrare 46 şomeri, faţă de 20 cuprinşi în program, iar de prima
instalare 25 şomeri, fata de 25 cuprinşi în plan si 11 de prima de relocare fata de 5 cuprinsi in plan.

de
cu
de
de

Încadrarea şomerilor care mai au 5 ani până la pensie prin subvenţionarea locului de muncă
În anul 2017 au fost încadraţi în muncă 14 şomeri care mai au 5 ani până la pensie prin
acordarea de subvenţii angajatorilor, care au încadrat această categorie de persoane, faţă de 5 şomeri
care mai au 5 ani până la pensie prevăzuţi în Programul de ocupare.
Acordarea de subvenţii angajatorilor care incadreaza tineri NEETs si someri
neindemnizati.
In anul 2017 au fost alocate subventii pentru incadraea in munca a 41 tineri NEETs fata de 10
prevazuti in plan si alocate subventii pentru incadrarea a 5 someri neindemnizati fata de 10 cuprinsi in
plan.
Acordarea de subvenţii angajatorilor de inserţie în baza contractelor de solidaritate
acordat tinerilor supuşi riscului marginalizării sociale
Având în vedere dificultăţile de integrare în muncă a persoanelor marginalizate social prin
Programul de ocupare pentru acest an s-a prevăzut încadrarea în muncă a unui număr de 10 persoane
marginalizate social (tineri singuri cu copii în întreţinere, tineri familişti cu copii în întreţinere, alte
categorii de tineri aflaţi în dificultate), din care 5 femei.
In scopul prevenirii şi combaterii marginalizării sociale au fost încheiate 7 contracte de
solidaritate şi s-au încadrat în muncă 7 persoane.
Acţiuni privind persoanele cu dizabilităţi, integrarea minorităţii rome
Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi
Programul pentru ocuparea forţei de muncă pentru 2017 a fost încadrarea în muncă a unui
număr de 5 persoane cu dizabilităţi, prin subvenţionarea locurilor de muncă la angajatori.
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Prin aplicarea complexului de măsuri active prevăzute pentru promovarea includerii sociale a
persoanelor cu dizabilităţi apte de muncă, s-a reuşit încadrarea în activitate a 2 persoane prin măsura de
acordare de subvenţii angajatorilor.
Integrarea minorităţii rome
Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2017, a cuprins încadrarea în muncă a unui
număr de 60 etnici romi.
Urmare a implementării măsurilor active de stimulare a ocupării s-a reuşit încadrarea în muncă a
unui număr de 157 etnici romi.
Formarea profesională

Planul judetean de formare profesionala la nivelul anului 2017 a cuprins 70 de cursuri de
formare profesională dintre care 67 pentru şomeri si 3 pentru persoanele aflate in detentie. Finanțarea
celor 70 cursuri a fost prevazută din fonduri ale Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj.
În planul de formare profesională pentru anul 2017 au fost cuprinși 936 cursanţi someri.
În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 s-au organizat 64 de cursuri pentru someri.
Cele 64 de cursuri au fost organizate in 31 ocupatii, cuprinzând 899 someri.
In aceaşi perioada au fost încadraţi pe piaţa muncii 526 absolvenţi din cursurile aflate în
monitorizare, (la 6 şi 12 luni de la finalizarea cursului).
BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj
Potrivit datelor din contul de execuţie bugetară pentru anul 2017, gruparea plăţilor în funcţie de
destinaţia acestora, se prezintă astfel:
mii lei

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

N
Denumire indicator
economic

Măsuri active
Măsuri pasive
Cheltuieli de funcţionare
Transferuri către alte
bugete
TOTAL CHELTUIELI

Buget
in anul 2017
mii lei

Credite
bugetare
deschise
in anul
2017
mii lei

Execuţie
in anul
2017
mii lei

Procent
executie/
deschideri
in anul 2017
(%)

Procent
execuţie/
buget
anul 2017
(%)

6.983
28.780
4.146

6.983
28.937
3.719

6.977
28.726
3.690

100%
99%
99%

100%
100%
89%

6.355

6.621

6.350

96%

100%

46.264

46.260

45.743

99%

99%

Execuţia bugetară pe această perioadă a evidenţiat faptul că au fost efectuate plăţi pentru măsuri
active în sumă de 6.983 mii lei şi pe măsuri pasive de 28.726 mii lei.
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Ponderea cheltuielilor cu măsurile active în totalul cheltuielilor finanţate din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, a fost în anul 2017 de 15.25 %.
Ponderea cheltuielilor cu măsurile pasive în total cheltuieli a fost, în anul 2017, de 62.80 %.
Un rol important in promovarea in timp util a noutatilor precum si a modificarilor legislative se
datoreaza activitatii de comunicare. S-au organizat 2 conferinte de presă si s-au transmis 34 de
comunicate de presă, precum si materiale informative privind facilitățile oferite somerilor si
angajatorilor.
Imbunatatirea permanenta a nivelului calitativ al serviciilor acordate somerilor si agentilor
economici prin promovarea facilitatilor oferite de legea 76/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, prin organizarea intalnirilor lunare precum si organizarea burselor locurilor de munca in
locatiile cerute de piata muncii, in functie de necesarul de forta de munca, a condus la cresterea gradului
de ocupare a fortei de mun Organizarea de actiuni care sa creasca expunerea in media a institutiei si a
serviciilor sale;
Masuri pentru imbunatatirea activitatii.
Organizarea de campanii de informare pe teme stabilite, in functie de modificarile legislative
intervenite si de perioada anului. exemplu: activitatea AJOFM, luna mai luna economiei sociale, bursa
locurilor de muncă, măsuri pentru persoane vârstnice, inscrierea absolventilor in baza de date, facilitati
acordate angajatorilor;
Elaborarea de comunicate de presă pe următoarele teme : modificări legislative, locuri de muncă
vacante, prognoze cursuri de formare profesională, situaţie statistică şomaj, bursa locurilor de muncă.

Director Executiv
Nicolae Fara
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