
      
 
                  

                   

 

MONITORIZAREA  REALIZĂRII  PLANULUI  DE  ACŢIUNI  LA  31.03.2018,  A.J.O.F.M. MUREŞ 

 

Nr. 

crt. 
Acţiunea/Activitatea prevazută 

Stadiul realizării acţiunii la 31.03.2018 Termen de 

finalizare 

1 2 3 4 

1 

Sporirea șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor 

din grupurile vulnerabile cum sunt: persoanele de etnie 

romă, persoane cu dizabilități, persoane eliberate din 

detenție, etc. 

 Număr persoane de etnie romă consiliate: 716 

 Număr persoane cu dizabilități consiliate: 3 

 Număr persoane eliberate din detenție consiliate: 1 

 Număr persoane repatriate consiliate: 11 

 Număr cetățeni străini sau apatrizi: 2 

31.12.2018 

2 

Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc 

de marginalizare socială prin: acompaniament social 

personalizat; activități de informare și promovare a 

intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în 

rîndul angajatorilor; subvenționarea locului de muncă. 

 Număr persoane cu care s-au încheiat contracte de 

solidaritate: 1   

31.12.2018 

3 

Sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în 

vederea creşterii şanselor de ocupare a acestora, şi 

asigurarea accesului şomerilor la măsurile active: 

informarea şi consilierea profesională; medierea muncii; 

 Număr persoane care au beneficiat de servicii de 

informare și consiliere profesională: 4209 

 Număr persoane care au fost cuprinse în măsuri 

active: 6390 

31.12.2018 



      
 

formarea profesională; evaluarea şi certificarea 

competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât 

cele formale; consultanţă şi asistenţă pentru începerea 

unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei 

afaceri;  completarea veniturilor salariale ale angajaţilor; 

stimularea mobilităţii forţei de muncă. 

 Număr persoane care au beneficiat de servicii de 

medierea muncii: 2236, din care: 

- Număr persoane încadrate în muncă: 2409 

 Număr persoane care au beneficiat de servicii de 

formare profesională: 45 

 Număr persoane care au beneficiat de servicii de 

evaluare și certificare competențe profesionale 

dobîndite pe alte căi decît cele formale: 13 

 Număr persoane care au beneficiat de completarea 

veniturilor salariale după încadrarea în muncă: 79 

4 

Acordarea de servicii de preconcediere persoanelor ce 

urmează să fie disponibilizate și facilitarea tranziției către 

un nou loc de muncă sau reorientarea profesională prin 

cursuri de formare în vederea diminuării riscului de șomaj 

prelungit sau inactivitate. 

 Număr persoane care au beneficiat de servicii de 

preconcediere: 94, disponibilizate de la KOLDTEX 

SRL Sighișoara. 31.12.2018 

5 

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 

şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă prin: 

subvenţionarea locurilor de muncă; acordarea unor 

facilităţi. 

 Nu au fost acordate subvenții agenților economici, 

întrucît Normele de aplicare a Legii nr. 76/2002, cu 

modificările și completările ulterioare (ultima 

modificare-decembrie 2017) au fost publicate în 

Monitorul Oficial în data de 13.03.2018. 

31.12.2018 

6 

Sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în 

vederea creșterii șanselor de ocupare a acestora, și 

asigurarea accesului șomerilor la măsurile active: prima de 

relocare. 

 Număr persoane beneficiare de primă de relocare: 2 

31.12.2018 



      
 

7 

Facilitarea contactului dintre angajatori și persoanele 

aflate în căutarea unui loc de muncă – organizarea a, cel 

puțin, două burse a locurilor de muncă (bursa generală a 

locurilor de muncă și bursa locurilor de muncă pentru 

absolvenții de învățămînt), asigurînd integrarea socio-

profesională a șomerilor conform cerințelor angajatorilor. 

 Bursele locurilor de muncă se desfășoară conform 

calendarului comunicat de ANOFM, în data de 20 

aprilie 2018 și 19 octombrie 2018. 20.04.2018 

19.10.2018 

8 

Oferirea de oportunități de ocupare și de dezvoltare 

profesională tinerilor șomeri, prin integrarea în programe 

de formare profesională, includere în programe de ucenicie 

la locul de muncă sau de efectuare a stagiului pentru 

absolvenții de învățămînt superior și plasarea pe locuri de 

muncă vacante. 

 5 tineri cu vîrsta pînă în 25 de ani au fost cuprinși în 

programe de formare profesională. 

 
31.12.2018 

9 

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 

tinerilor cu vîrsta cuprinsă între 16 și 26 de ani și crearea 

de noi locuri de muncă prin: subvenționarea locurilor de 

muncă. 

 

 

 

 Nu au fost acordate subvenții agenților economici, 

întrucît Normele de aplicare a Legii nr. 76/2002, cu 

modificările și completările ulterioare (ultima 

modificare-decembrie 2017) au fost publicate în 

Monitorul Oficial în data de 13.03.2018. 

31.12.2018 

10 

Informarea viitorilor absolvenţi cu privire la oprtunităţile şi 

riscurile pe piaţa muncii (prevenirea muncii la negru şi a 

migraţiei ilegale, etc.) şi facilitarea înscrierii în evidenţele 

AJOFM după absolvire, în cazul în care nu şi-au găsit un loc 

de muncă; AJOFM  va organiza campanii de informare în 

unităţile şcolare de nivel preuniversitar, în rândul elevilor 

 Număr acțiuni ICC desfășurate: 9 

Număr elevi care au participat la aceste acțiuni: 155 

31.12.2018 



      
 

aflaţi în anii terminali de studii. 

11 

Sprijinirea elevilor şi studenţilor pentru a se încadra în 

muncă, pe perioadele vacanţelor în vederea asigurării unei 

atitudini active faţă de muncă, precum şi a legăturii cu 

experienţa dobândită la locul de muncă. 

 Nu au fost solicitări din partea agenților economici. 

31.12.2018 

12 

Sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în 

vederea creșterii șanselor de ocupare a acestora, și 

asigurarea accesului șomerilor la măsurile active: prima de 

activare. 

 Număr persoane care au beneficiat de prima de 

activare: 6 
31.12.2018 

13 

Implicarea activă a Consiliului Consultativ al AJOFM Mureș 

în implementarea și realizarea măsurilor prevazute în 

ocuparea forței de muncă. 

Pînă la 31.03.2018 au fost organizate 3 şedinţe ale 

Consiliului Consultativ, toate fiind declarate statutare. 

Temele de pe ordinea de zi au fost: 

1.Bugetul asigurărilor pentru șomaj al AJOFM Mureș, 

pentru anul 2018. 

2.Informare asupra situaţiei de pe piaţa muncii (rata 

şomajului, locurile de muncă vacante, structura 

şomajului). 

3.Raportul de activitate al AJOFM Mureș, la data de 

31.12.2017. 

4.Organizarea bursei generale a locurilor de muncă. 

5.Diverse.   

Permanent 



      
 

 

 

  Director executiv,           Întocmit, 

  Gheorghe ȘTEF           Tatiana POP 

                Inspector 

14 

Implicarea atentă a partenerilor sociali în comisiile de 

autorizare a furnizorilor de formare profesională, astfel 

încît meseriile pentru care se autorizează să fie necesare 

pe piața muncii. 

Directorul executiv este membru în comisia de autorizare a 

furnizorilor de formare profesională și se implică pentru ca 

meseriile care sînt autorizate să fie necesare pe piața 

muncii. Această implicare se realizează prin informarea 

celor interesați despre nevoile agenților economici cu 

privire la solicitările adresate de agenții economici. 

Permanent 


