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Nr.
crt.
1
1

Acţiunea/Activitatea prevazută
2
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.

Stadiul realizării acţiunii la 31.03.2017

Responsabil
3
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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; 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
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Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă
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Număr persoane de etnie romă consiliate:
629

Termen de
finalizare
5
Permanent

Număr persoane care au beneficiat de
servicii de informare și consiliere
profesională: 3985
Număr persoane care au fost cuprinse în
măsuri active: 6635
Număr persoane care au beneficiat de
servicii de medierea muncii: 2650, din care:
- Număr persoane încadrate în muncă:
2347
Număr persoane care au beneficiat de
servicii de formare profesională: 143
Număr persoane care au beneficiat de Permanent
servicii de evaluare și certificare competențe
profesionale dobîndite pe alte căi decît cele
formale: 10
Număr persoane care au beneficiat de
completarea veniturilor salariale după
încadrarea în muncă: 55
Număr absolvenți de învățămînt care au
beneficiat de prima de încadrare: 32
Stimularea mobilității forței de muncă:
- Număr persoane care au beneficiat de
prima de instalare: 1
Șomeri peste 45 de ani, încadrați: 13
Permanent

4

5

6

7

a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă prin:
subvenţionarea locurilor de muncă; acordarea unor
facilităţi.
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 aflaţi în anii terminali de studii.
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.
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.

Implicarea activă a Consiliului Consultativ al
AJOFM Mureș în implementarea și realizarea
măsurilor prevazute în ocuparea forței de muncă.



Șomeri absolvenţi ai
învăţămînt, încadrați: 8



Număr acțiuni ICC desfășurate: 9
Număr elevi care au participat la aceste
acțiuni: 185

instituțiilor

de

AJOFM Mureș

Permanent



21 de tineri cu vîrsta pînă în 25 de ani au fost
cuprinși
în
programe
de
formare
profesională.
Permanent



Număr persoane care au beneficiat de prima
de activare: 7
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Permanent

Pînă la 31.03.2017 au fost organizate 3 şedinţe ale
Consiliului Consultativ, toate fiind declarate
statutare. Temele de pe ordinea de zi au fost:
- Realizarea activităţii specifice în conformitate cu
Programul privind ocuparea şi formarea profesională
în judeţul Mureş, în anul 2016;
- Informare asupra situaţiei de pe piaţa muncii (rata
şomajului, locurile de muncă vacante, structura
AJOFM Mureș şomajului);
Permanent
- Contul de execuţie al bugetului asigurărilor pentru
şomaj la data de 31.12.2016;
- Discutarea măsurilor pentru organizarea Bursei
Generale a Locurilor de Muncă;
- Informare privind situația cursurilor de formare
profesională aflate în derulare și a celor preconizate
pentru perioada următoare.
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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.

AJOFM Mureș

Director executiv,
Gheorghe ȘTEF

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 Permanent
realizează prin informarea celor interesați despre
nevoile agenților economici cu privire la solicitările
adresate de agenții economici.

