
MONITORIZAREA  REALIZĂRII  PROGRAMULUI  DE  ACłIUNI  LA  31.12.2015  A.J.O.F.M. MUREŞ 
 

Nr. crt. AcŃiunea/Activitatea 
prevazută 

Stadiul realizării acŃiunii la 31.12.2015 
Termen de 
finalizare 

1 3 4 5 

1 Informare şi consiliere 
profesională 

Au fost consiliate un număr total de 13670 persoane în cadrul a 13731 
şedinŃe de consiliere: 13670 şedinŃe individuale şi 61 şedinŃe de grup. 
Categorii de persoane consiliate: 

- şomeri indemnizaŃi: 2882 
- şomeri neindemnizaŃi: 10757 
- Alte persoane: 31 

Din numărul total de persoane: 
- s-au încadrat în muncă: 1283 
- au primit recomandare pentru a 

participa la un curs: 12340, din care au fost înscrişi la un program de 
formare profesională : 1300 
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2 Medierea muncii 
Numărul de persoane intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă 
vacante a fost de 26867. Dintre aceste persoane au ocupat un loc de 
muncă vacant 8441 persoane.  
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3 

Burse ale locurilor de muncă 
organizate ca răspuns la cererea 
lansată de piaŃa muncii din 

judeŃul Mureş 

Până la data de 31.12.2015 au fost organizate două burse a locurilor de 
muncă- Bursa Generală a locurilor de muncă vacante, în data de 
24.04.2015 în urma căreia s-au încadrat 384 persoane şi Bursa Locurilor 
de Muncă pentru AbsolvenŃi, în data de 25.09.2015 (situaŃia statistică a 
activtăŃii acestei burse se va întocmi în data de 26.10.2015). 
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4 Formarea profesională 

În perioada de raportare, au fost organizate  59 cursuri, din care 48 cursuri 
organizate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 11 cursuri  au fost 
organizate din FSE. La aceste cursuri au fost cuprinse 1300 persoane. 
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5 

Acordarea de alocaŃii pentru 
şomerii care se încadrează 
înainte de expirarea perioadei 

de şomaj 

 
 
 

În perioada de referinŃă s-au încadrat 482 persoane din rândul şomerilor 
indemnizaŃi. 
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6 Acordarea de subvenŃii 
angajatorilor care încadrează 

În perioada de referinŃă s-au încadrat 328 persoane, dintre care şomeri 
peste 45 de ani – 315 persoane, şomeri unici întreŃinători ai familiilor 
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persoane din grupurile 
vulnerabile conform Legii nr. 

76/2002, şi anume: 
- şomeri în vârstă de peste 45 de 
ani sau şomeri care sunt părinŃi 
unici susŃinători ai familiilor 

monoparentale; 
- persoane cu handicap; 
-absolvenŃi de învăŃămînt; 

- şomeri care mai au 3 ani pîna 
la pensie. 

monoparentale – 2, persoane şi şomeri care mai au 3 ani până la pensie – 
11 persoane. 
    
Încadrarea persoanelor cu handicap, prin subvenŃionarea locului de muncă 
– 4 persoane. 
 
Încadrarea absolvenŃilor din instituŃii de învăŃământ, prin subvenŃionarea 
locului de muncă – 166 persoane.                                                         
 

7 Stimularea mobilităŃii forŃei de 
muncă 

Prime de încadrare – 8 
Prime de instalare – 25 
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8 Prime de încadrare pentru 
absolvenŃi 

De această măsură au beneficiat 113 persoane. 
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9 

Servicii de consultanŃă şi 
asistenŃă pentru începerea unei 
activităŃi independente sau 
pentru iniŃierea unei afaceri 

Au primit recomandare pentru începerea unei afaceri: 10 persoane. 
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10 

Încheierea de contracte de 
solidaritate cu tinerii suspuşi 
riscului marginalizării sociale, 
conform  art. 93^4 din Legea nr. 

76/2002 

Număr persoane încadrate prin încheierea de contracte de solidaritate, 
conform  art. 93^4 din Legea nr. 76/2002– 3 persoane. 
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11 
 

Deplasări în comunităŃi din 
mediul rural /romi 

S-au efectuat deplasări în mediul rural în vederea identificării persoanelor 
fără loc de muncă şi care nu sunt înregistrate în evidenŃele agenŃiei, s-au 
acordat servicii de informare şi consiliere profesională, s-au identificat 
problemele cu care se confruntă persoanele din mediul rural pentru 
stabilirea şi iniŃierea unor măsuri care să răspundă mai bine nevoilor 
acestora în materie de ocupare. 
Până la data de 31.12.2015, s-au efectuat 43 deplasări, luându-se în 
evidenŃă un număr de 545 persoane. 
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Informare, consiliere şi mediere 
în ceea ce priveşte accesul 

persoanelor în căutarea unui loc 
de muncă pe piaŃa muncii din 

străinătate 

În perioada de referinŃă au fost informate, consiliate şi mediate un număr 
de 341 persoane. 
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În perioada 01.01.2015-31.12.2015, au fost organizate următoarele 
evenimente: 

1. 2 întâlniri în cadrul Proiectului privind mobilitatea forŃei de 
muncă, demarat de Guvernul olandez în 2014, în colaborare cu 
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13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizare de evenimente 

Ambasada Olandei – martie 2015; 
2. Workshop organizat în cadrul proiectului Observatorul PieŃei 

Muncii – martie 2015; 
3. Evenimentul de comunicare şi promovare a proiectului 

„Modernizare pentru EficienŃă şi Calitate în SERViciile de 
Formare Profesională a AdulŃilor-MECSERV”  - iulie 2015. 

4. În perioada 15-16 octombrie a avut loc la Sighișoara, selecŃia 
persoanelor care doresc să lucreze în Germania, în următoarele 
meserii: operator stivuitor (15 posturi), comisionar (15 posturi), 
hamal (10 posturi), muncitor în metalurgie (9 posturi), electrician 
(6 posturi), mecanic auto (5 posturi), sudor MIG-MAG (5 posturi), 
mecanic instalaŃii (5 posturi), operator CNC (3 posturi), 
instalator/montator instalaŃii de gaz (3 posturi), lucrător în depozit 
(3 posturi), mecanic utilaje prelucrarea maselor plastice și a 
cauciucului (2 posturi), sculer (2 posturi), zugrav – vopsitor (2 
posturi). În urma selecŃiei au fost selectate 12 persoane şi 2 
persoane au fost admise ca rezerve. 

5. În data de 22 octombrie 2015 a fost organizată o masă rotundă 
cadrul proiectului CONNECT. 

6. În perioada 10-11 noiembrie 2015, consilierul EURES al agenŃiei, 
doamna Chirilă LuminiŃa (care are ca Ńară de specialitate Suedia) 
a participat la organizarea sesiunilor de informare a studenŃilor şi 
la selecŃia de personal specializat pentru ocuparea unor posturi în 
domeniul IT şi în domeniul ştiinŃelor vieŃii în Sudeia. Au fost 
selectate 7 persoane pentru domeiul IT şi 17 persoane pentru 
domeniul ştiinŃelor vieŃii. 

7. În data de 5 şi 13 noiembrie au fost organizate 2 conferinŃe de 
presă în cardul proiectului “Fii activ la orice vârstă!”, conferinŃe în 
care au fost mediatizate serviciile oferite de agenŃie. 

8. În data de 13 noiembrie a fost organizată o masă rotundă în 
cadrul proiectului “Profesionişti Pentru Parteneriat-PPP” – 
eveniment la care au participat partenerii sociali importanŃi de pe 
piaŃa regională şi alŃi actori importanŃi de pe piaŃa muncii locale 
(agenți economici, instituții, organisme, fundații etc.). 

9. În data de 18 şi 23 noiembrie au fost organizate, la sediul 
agenŃiei, 2 burse ale locurilor de muncă în cadrul proiectului « 
Promovarea Unui Model de Dezvoltare Sustenabilă a Resursei 
Umane din Mediul Rural –DRUMS .  

10. În data de 3 decembrie 2015, a avut loc ConferinŃa finală a « 
Promovarea Unui Model de Dezvoltare Sustenabilă a Resursei 
Umane din Mediul Rural –DRUMS. 

11. În data de 10 decembrie un reprezentant al agenŃiei, a participat 



la masa rotundă organizată cu ocazia Zilei drepturilor omului, din 
cadrul proiectului “Guvernare Incluzivă”, la sediul InstituŃiei 
Prefectului Mureş. 

 

14 Formarea profesională a 
personalului propriu 

În perioada 01.01.2015-31.12.2015, personalul A.J.O.F.M. Mures a 
obŃinut 55 certificate de calificare.  
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15 Implementare proiecte cu 
finanŃare din FSE 

AJOFM Mureş a fost partener în 5 proiecte finanŃate din FSE: 
1. ”OBSERVATORUL PIEłEI MUNCII (OPM)” - de la 

06/01/2014 la 05/09/2015; 
2. Angajat sau antreprenor in mediul rural-Sansa ta de integrare 

pe piata muncii - de la 26/03/2014 la 15/12/2015; 
3. E sansa ta! - Program integrat de ocupare pe piata muncii din 

regiunile Nord Vest, Vest si Centru - de la 26/03/2014 la 
15/12/2015; 

4. EFIACCES - de la 08/04/2014 la 08/12/2015; 
5. Promovarea unui model de dezvoltare sustenabila resursei 

umane din mediul rural – DRUMS - de la 14/04/2014 la 
13/10/2015. 
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Organizare conferinŃe de presă, 
emisiuni radio şi televizate 
referitoare la modificări 
legislative, legea uceniciei, 

burse locuri de muncă, proiecte 
FSE 

ApariŃii în mass-media locală: 
- audio:  221 
- video:  179 
- scrisă:  139 
 

În perioada de referinŃă au fost organizate 9 conferinŃe de presă cu 
următoarele teme : 
1. Campania Ambasadei Olandei organizată în colaborare cu 
AJOFM Mureş în cadrul proiectului “Informează-te complet, 
angajează-te corect!”, la Tirgu Mureş 

2. Campania Ambasadei Olandei organizată în colaborare cu 
AJOFM Mureş în cadrul proiectului “Informează-te complet, 
angajează-te corect!”, la Luduş 

3.  Bursa generală a locurilor de muncă 
4. Evenimentul de comunicare şi promovare a proiectului 
„Modernizare pentru EficienŃă şi Calitate în SERViciile de Formare 
Profesională a AdulŃilor-MECSERV”  -Beneficiar  CRFPA Braşov 

5. Organizarea bursei locurilor de muncă pentru absolvenŃi 
6. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenŃi 
7. ConferinŃe de presă organizată în cadrul proiectului „Fii activ la 
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orice vârstă” în data de 05.11.2015 
8. ConferinŃe de presă organizată în cadrul proiectului „Fii activ la 
orice vârstă” în data de 13.11.2015 

9. ConferinŃă de presă organizată în cadrul proiectului „DRUMS” în 
data de 03.12.2015 
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Elaborare comunicate de presă 
pe diverse teme: locuri de 
muncă vacante, prognoză 

cursuri formare profesionala, 
situaŃie statistică şomaj, 

modificări legislative, legea 
uceniciei, burse locuri de 
muncă, proiecte FSE 

      În perioada 01.01.2015-31.12.2015 au fost elaborate 39 comunicate de 
presă: 
1. Comunicat de presă locuri de muncă Spania 
2. Comunicat de presă elaborat în cadrul proiectului strategic 

“Acțiunea: Prepaid! - Soluție de reformare și modernizare a 
serviciilor SPO prin implementarea unui sistem modern de plată a 
indemnizației de șomaj” 

3. Comunicat de presă proiect Cardul Profesional European 2 
4. Comunicat de presă acŃiunea Prepaid 
5. Comunicat de presă proiect Data Project 
6. Comunicat de presă proiect Traking Task 
7. Comunicat de presă privind întâlnirile de lucru organizate în cadrul 

proiectului “Informează-te complet, angajează-te corect!” de 
Ambasada Olandei, cu sprijinul AJOFM Mureş” 

8. AnunŃ de presă workshop OPM_Mures_24_03_2015 
9. Comunicat de presă –Workshop în cadrul proiectului 

OPM_25_03_2015 
10. Comunicat presă organizare bursă generală_01.04.2015 
11. Comunicat locuri bursă generală_17.04.2015 
12. Comunicat rezultate bursă generală_24.04.2015 
13. Comunicat de presă Your first EURES job_30.04.2015 
14. Comunicat formare profesională_19.05.2015 
15. Comunicat de presa Cardul PREPAID_08_06_2015 
16. Comunicat informaŃii_utile_absolvenŃi _09.06.2015 
17. Comunicat locuri de muncă Israel_ 18.06.2015 
18. Comunicat YOUR FIRST EURES JOB_10.07.2015 
19. Comunicat locuri de muncă Israel_13.07.2015 
20. Comunicat SELECTIE HoGa GERMANIAl_14.07.2015 
21. Comunicat presă OPM_04_08_2015 
22. Comunicat presă CASPO ID 134736_12.08.2015 
23. Comunicat presă organizare bursă absolvenŃi_21.08.2015 
24. Comunicat presă Germania_27.08.2015 
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25. Comunicat presă OPM_21_08_2015 
26. Comunicat presă OPM_28_08_2015 
27. Comunicat presă locuri bursă absolvenŃi_ 17.09.2015 
28. Comunicat_presă_Cardul Profesional European 2_23_09_2015 
29. Comunicat presă Germania_01.10.2015 
30. Comunicat rezultate bursă absolvenŃi_25.09.2015 
31. Comunicat presa Germania 01.10.2015 
32. Comunicat presa Suedia 30.10.2015 
33. Comunicat de presa Cardul PREPAID 29.10.2015 
34. Comunicat presa locuri de muncă în Suedia 
35. Comunicat în cadrul proiectului Fii activ la orice varsta! 
36. Comunicat de presa Cardul PREPAID 20.11.2015 
37. Comunicat de presa Cardul PREPAID 02.12.2015  
38. Comunicat presa Germania-MobiProEU 08.12.2015  
39. Comunicat presa Germania-MobiProEU 22.12.2015 
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Implicarea activă a Consiliului 
Consultativ al AJOFM Mureş în 
implementarea şi realizarea 

măsurilor prevăzute în ocuparea 
forŃei de muncă 

În anul 2015 au fost organizate 12 şedinŃe ale Consiliului Consultativ, 
dintre acestea 12 fiind declarate statutare. Temele de pe ordinea de zi, au 
fost: 
1. Prezentarea directorului executiv şi a membrilor Consiliului 

Consultativ al AJOFM Mureş; 
2. Monitorizarea realizării programului de acŃiuni al AJOFM Mureş la 

data de 31.12.2014; 
3. Realizarea programului de ocupare al forŃei de muncă la data de 

28.02.2015; 
4. Analiza execuŃiei bugetare lunare pentru trimestrul I 2015; 
5. Analiza situaŃiei debitorilor, persoane juridice, la bugetul asigurărilor 

pentru şomaj şi a numărului de angajaŃi al acestora; 
6. Planul de formare profesională al AJOFM Mureş pentru anul 2015 – 

propuneri şi discuŃii; 
7. Informare asupra situaŃiei de pe piaŃa muncii (rata şomajului, locurile 

de muncă vacante, structura şomajului, cuprinderea şomerilor în 
programele de măsuri active de stimulare a ocupării); 

8. Informare privind modul de organizare, desfăşurare şi raportare a 
şedinŃelor Consiliului Consultativ al AJOFM Mureş în anul 2014; 

9. EURES – ReŃeaua Serviciilor Publice de Ocupare Europene - 
Activitatea EURES în cadrul AJOFM Mureş; 

10. Discutarea măsurilor pentru organizarea bursei locurilor de muncă 
pentru absolvenŃi; 
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11. Raportul de activitate al AJOFM Mureş la data de 31.07.2015. 
12.  Discutarea propunerilor de modificare a structurii organizatorice a 

AgenŃiei JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Mureş. 
13. Informare asupra situaŃiei de pe piaŃa muncii (rata şomajului, locurile 

de muncă vacante, structura şomajului, cuprinderea şomerilor în 
programele de măsuri active de stimulare a ocupării). 

14. Informare asupra creditelor bugetare repartizate din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, corelat cu sarcinile din programele de 
ocupare şi din planurile de formare, asupra modificărilor efectuate în 
cursul anului şi asupra execuŃiei bugetare. 

15. Informare asupra situaŃiei de pe piaŃa muncii (rata şomajului şi 
structura şomajului). 
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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 

piaŃa muncii 

Directorul executiv este membru în comisia de autorizare a furnizorilor de 
formare profesională şi se implică pentru ca meseriile care sunt autorizate, 
sa fie necesare pe piaŃa muncii. Această implicare se realizează prin 
informarea celor interesati despre nevoile agentilor economici cu privire 
la solicitările adresate de agenŃii economici. 
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