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CAPITOLUL  I.  OBIECTIVELE ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIUNE ALE AGENŢIEI 

JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

MUREŞ ÎN ANUL 2015 

 

În anul 2015 obiectivele generale în domeniul ocupării forţei de muncă, cuprinse şi în Programul de 

Guvernare pentru perioada 2013-2016 şi având la baza obiectivele strategice ale Uniunii Europene în 

materie de ocupare în perspectiva Europa 2020 sunt: 

 Creşterea gradului de ocupare şi promovarea incluziunii sociale, 

 Stabilirea unui echilibru pe piaţa muncii, creşterea gradului de ocupare a tinerilor şi a 

persoanelor de etnie romă, 

 Facilitarea tranziţiei de la şomaj către ocupare, 

 Ameliorarea şi consolidarea compeţentelor profesionale ale persoanelor în căutare de loc de 

muncă. 

Principalele obiective ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş pentru 

anul 2015 sunt : 

 Creşterea gradului de ocupare şi a compeţentelor profesionale ale persoanelor în căutarea 

unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii, prin implementarea măsurilor prevazute în 

documentele strategice naţionale (Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

2014-2020, Planul Naţional pentru Implementarea Garanţiei pentru Tineret 2014-2015), 

 Furnizarea serviciilor EURES prevăzute de legislaţia comunitară cu privire la compensarea 

ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene, 

 Întărirea capacităţii administrative a Serviciului Public de Ocupare în vederea furnizării de 

servicii şi măsuri active de ocupare personalizate, moderne şi de calitate, 

 Creşterea gradului de vizibilitate al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Mureş privind serviciile şi măsurile acordate, precum  şi rezultatele obţinute ca urmare a 

implementării acestora, 

 Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional. 
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CAPITOLUL II.   SITUAŢIA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT LA 31.12.2015 

 

AJOFM Mureş a desfăşurat acţiuni stimulatorii prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

După cum se poate observa din graficul de mai jos, la sfârşitul anului 2015 rata şomajului a scăzut 

cu 0,94 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014. 
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În anul 2015, şomajul înregistrat la nivelul judeţului Mureş a cunoscut o tendinţă ascendentă până în 

luna aprilie a.c., când s-a înregistrat o uşoară descreştere, trendul fiind, per ansamblu, desendent 

până la finele anului. Astfel, la începutul anului 2015 erau înregistraţi, în judeţul Mureş, un număr de 

15.412 şomeri, numărul acestora micşorându-se începând cu luna aprilie şi ajungând la 11.384 

şomeri înregistraţi în bazele de date ale agenţiei, în luna decembrie 2015. 

Dintre principalii indicatori din Balanţa Forţei de Muncă, în luna decembrie a anului curent, rata 

şomajului înregistrat reprezintă un procent de 4,66%. 

 Motivele datorită cărora rata şomajului scade sunt: 

1. Popularizarea permanentă a măsurilor active şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, atât 

în rândul angajatorilor cât şi în rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă;      

2. Creşterea numărului locurilor de muncă vacante; 
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3. Informarea periodică a agenţilor economici prin mijloacele electronice, cu privire la 

obligativitatea anunţării locurilor de muncă vacante conform articolului 10 din Legea nr. 

76/2002, care a condus la ofertarea unui număr mai mare de locuri de muncă vacante şi la 

creşterea gradului de ocupare în rândul şomerilor. 

Buna colaborare a AJOFM Mureş cu agenţii economici şi cu primăriile din judeţ, precum şi 

informarea periodică a agenţilor economici prin mijloace electronice cu privire la obligativitatea 

anunţării locurilor de muncă vacante, au stimulat agenţii economici să comunice locurile de muncă 

vacante. Pentru a veni în sprijinul angajatorilor şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, pe 

parcursul anului 2015, agenţia judeţeană Mureş a organizat două burse a locurilor de muncă, adresate 

tuturor persoanelor care doresc să ocupe un loc de muncă, respectiv absolvenţilor instituţiilor de 

învăţământ. De asemenea, au fost organizate  programe de formare profesională, pe baza analizelor şi 

studiilor de specialitate privind necesarul de forţă de muncă, în scopul satisfacerii cerinţelor de 

moment şi de perspectivă ale pieţei muncii. 

Acţiunile stimulatorii întreprinse de agenţie au avut ca efect comunicarea permanentă a locurilor de 

muncă de către angajatori. Astfel, până la sfârşitul anului 2015 au fost înregistrate 13.083 locuri de 

muncă vacante. Meseriile în care s-au facut cele mai multe angajări sunt: confecţioner asamblor 

articole din textile, lucrător comercial, şofer autocamion/maşină de mare tonaj, ajutor ospătar, 

vânzător, tâmplar universal, fasonator produse ceramice, bucătar, lăcătuş mecanic, asistent medical 

generalist, zidar, mecanic, dulgher, barman, etc. 

 

Evoluţia locurilor de muncă vacante, ianuarie 2015 - decembrie 2015 
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Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe niveluri de instruire, se poate observa că, din 

numărul total al şomerilor înregistraţi, 85,81 % sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial 

şi profesional, 11,29% sunt  persoane cu nivel de instruire liceal şi post liceal şi 2,89% sunt persoane 

având nivel de instruire universitar. De aici rezultă profilul educaţional al clienţilor agenţiei, astfel 

că, în majoritate, cei care au nevoie de serviciile noastre sunt persoane cu nivel redus de pregătire. 

Persoanele cu nivel de educaţie şi pregătire ridicat apelează în proporţie mai mică la agenţie, gradul 

şi capacitatea de ocupabilitate fiind mai mari în acest caz.  

 

  

 

Din punct de vedere al structurii pe grupe de vârstă a şomerilor înregistraţi, observăm că grupele de 

vârstă în care se regăsesc cei mai mulţi şomeri rămân grupele 30-39 de ani şi 40-49 de ani. Ambele 

grupe de vârstă au înregistrat numărul maxim de şomeri pe toată perioada anului 2015, fiind urmate 

de grupa de vârstă  peste 50 de ani. 
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Evoluţia ratei şomajului în perioada de referinţă este prezentată prin situaţia principalilor indicatori 

statistici în anul 2015 şi în anul 2014 în tabelul următor: 

Indicator 31.12.2015 31.12.2014 

Diferenţă 2015 faţă 

de 2014 

Rata şomajului înregistrat % * 5,63% 5,53% +0,1 pp 

Număr mediu de şomeri, din care: 14013 13868 +145 

    - Indemnizaţi 1917 3312 -1395 

    - Neindemnizaţi 12095 10555 +1540 

 * date medii  

 

Analiza evoluţiei ratei medii a şomajului şi a numărului mediu de şomeri arată că intensitatea 

şomajului a cunoscut o uşoară creştere în anul 2015 faţă de anul 2014, tendinţa fiind descrescătoare 

începind cu luna aprilie a.c. 

 

 

CAPITOLUL III.  REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI JUDEŢEAN 

PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI ALE PLANULUI 

DE FORMARE PROFESIONALĂ  

 

III.1. Rezultatele implementării Programului  de  ocupare a forţei de muncă la 31.12.2015 

 

Obiectivul general al  Programului pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2015 este încadrarea în 

muncă a cel puţin 13 050 persoane. 

Având în vedere disparităţile regionale în domeniul ocupării forţei de muncă, precum şi situaţiile 

socio-economice specifice unor zone, programul conţine un program special,  destinat localităţilor 

din mediul rural şi celor din mediul urban - 200 persoane, în cadrul căruia se disting două 

subprograme: 
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 Programul pentru localităţi urbane 50 – destinat creşterii ocupării şi îmbunătăţirii condiţiilor de 

viaţă din această zonă, prin care s-a prevăzut încadrarea în muncă a minimum 90 persoane; 

 Programul pentru localităţi rurale 155 – program special prin care s-a prevăzut încadrarea în 

muncă a 110 persoane. 

Urmare a implementării programului de ocupare, pâna la 31.12.2015, au fost încadrate în muncă     

11.428 persoane, ceea ce reprezintă 28,18% din cele 40.550 persoane care au accesat măsurile 

active de stimulare a ocupării forţei de muncă. 

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

înregistrate la agenţia de ocupare, la nivelul judeţului Mureş au fost identificate 13.083 locuri de 

muncă, graţie relaţiilor strânse, bazate pe încredere, create între AJOFM Mureş 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 

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

Pe parcursul anului 2015 au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională 13.670 

persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.  

Ca urmare a participării la serviciile de informare şi consiliere  profesională, 1.300 persoane au fost 

cuprinse la cursuri de formare profesională şi 10 persoane au beneficiat de servicii de consultanţă 

pentru iniţierea unei afaceri. Au fost angajate exclusiv prin serviciile de consiliere şi orientare 

profesională 1.283 persoane, ceea ce reprezintă 11,23% din totalul persoanelor ocupate prin 

programul de ocupare.   

Prin implementarea programului „De la şcoală, la viaţă profesională, spre carieră”, în cadrul căruia 

au fost desfăşurate 27 şedinţe de informare şi consiliere de grup, s-a urmărit creşterea şanselor de 

ocupare prin activitatea de informare şi orientare profesională a elevilor din anii terminali ai 

învăţământului preuniversitar, viitori absolvenţi. 

Pâna la 31.12.2015 au beneficiat de servicii de consiliere profesională 174 persoane din grupul cu 

nevoi speciale, acestea reprezentând 77,68% din totalul persoanelor cu nevoi speciale aflate în 

evidenţele AJOFM Mureş. 
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III.2.2. Formarea profesională  

 

Pe parcursul anului 2015, în programele de formare profesională organizate de agenţie, au fost 

cuprinse 1.300 persoane, iar 30 de persoane au beneficiat de servicii gratuite de evaluare şi 

certificare a competenţelor profesionale. 

În ceea ce priveşte rata de plasare în muncă, la 31.12.2015, aceasta este de 47,81% la 6 luni şi 64,75% 

la 12 luni de la data susţinerii examenului de absolvire.  

Structurarea Planului de formare profesională pe grupuri dezavantajate a fost fundamentată pe baza 

unor analize socio-economice realizate la nivel local, 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.). Şi în anul 2015, AJOFM Mureş a acordat o atenţie deosebită persoanelor din mediul rural şi 

persoanelor aparţinând unor grupuri dezavantajate pe piaţa muncii. Astfel, 67,85% dintre cursanţi au 

fost femei (882 persoane), 610 persoane au fost din mediul rural, iar 30 persoane din rândul etnicilor 

romi.   

Cele mai multe persoane au fost cuprinse în cursurile derulate prin centrele regionale de formare 

profesională a adulţilor, respectiv 81,36% din totalul de programe de formare profesională 

organizate (1.092 persoane), iar 11 cursuri au fost finanţate din FSE, prin furnizori de formare 

autorizaţi (208 persoane).  

Structura numărului persoanelor cuprinse în cursuri de formare profesională, pe tipuri de 

organizatori, este prezentată în graficul următor: 

 

    

  
 

Din cele 1.300 persoane, din rândul şomerilor, cuprine la cursuri în anul 2015, au absolvit 694 

persoane reprezentând 53,38% din cursanţi, din care s-au încadrat 217 persoane, multe dintre aceste 

programe aflându-se încă în derulare. 
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Cele mai multe opţiuni exprimate de persoanele din rândul şomerilor au fost pentru următoarele 

programele de formare profesională: manichiură-pedichiură – 3 programe; cameristă – 4 programe; 

îngrijitor bătrâni la domicliu – 3 programe; operator calculator – 4 programe, inspector resurse 

umane – 4 programe; limba engleză -  2 programe; compeţente antreprenoriale – 2 programe, ospătar 

– 3 programe, bucătar – 3 programe, comerciant – 3 programe, contabil – 2 programe, cofetar – 2 

programe, lucător comercial – 3 programe, etc. 

 

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, 

diferenţiate în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat, 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, a făcut posibilă 

angajarea a 697 absolvenţi, după cum urmează: 

 166 absolvenţi (23,82%) prin încheierea de contracte individuale de muncă pe perioadă 

nedeterminată, prin subvenţionarea locului de muncă;  

 531 absolvenţi (76,18%) prin încheierea de contracte individuale de muncă, fără 

subvenţionarea locului de muncă.  

Din cei 166 absolvenţi angajaţi prin măsura de subvenţionare a locului de muncă, 9 sunt absolvenţi 

ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii, 88 sunt absolvenţi de învăţământ 

secundar superior sau învăţământ postliceal şi 69 sunt absolvenţi de învăţământ superior. 

În anul 2015, au beneficiat de prime neimpozabile de încadrare acordate din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj 113 absolvenţi de învăţământ care s-au încadrat pentru o perioadă mai mare de 12 luni. 

 

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 482 şomeri, din care 261 femei.  

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

expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:  

 28  persoane au vârsta mai mică de 25 ani; 

 83  persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani; 

 132  persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani; 



 9 

 239 persoane au vârsta de peste 45 ani, din care 63 sunt persoane peste 55 de ani. 

Măsura s-a dovedit mai eficientă la persoanele aparţinând grupei cu vârsta 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 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 pieţei forţei de muncă. 

În anul 2015 au fost încadrate în muncă 2265 persoane cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici 

întreţinători de familie, din care 317 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor care 

încadrează persoane din aceste categorii. 

 

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

 

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

Limitată ca rezultat, măsura poate fi o soluţie pentru acoperirea deficitelor de forţă de muncă din 

anumite zone, regiuni şi sectoare de activitate.  

Potrivit programului de ocupare, 33 persoane au fost ocupate în muncă  prin acordarea de prime de 

mobilitate, balanţa înclinându-se în favoarea celor care şi-au schimbat domiciliul, astfel: 8 persoane 

ca urmare a încadrării într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea unde au 

avut domiciliul, iar 25 persoane care, ca urmare a angajării lor, şi-au schimbat domiciliul.  

Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra categoriei de vârstă 25-35 de 

ani. Beneficiarii acestei măsuri active sunt grupaţi după cum urmează: 

 4 persoane au vârsta sub 25 ani; 

 12 persoane au vârsta cuprinsă între 25 şi 35 ani; 

 9 persoane au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani;  

 8 persoane au vârsta peste 45 ani, din care 1 persoană peste 55 ani. 

 

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 52 persoane, din care 4 

persoane prin măsura de acordare de subvenţii angajatorilor.  

 

III.2.8. Medierea muncii 

 

Prin serviciile de mediere au fost încadrate în muncă 8.441 persoane, din care 5.359 persoane cu 

contract de muncă pe perioadă nedeterminată, iar 3.082 pe perioadă determinată. 
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Activitatea de mediere a muncii a fost susţinută în mod evident şi de organizarea burselor locurilor 

de muncă.  

Anul 2015 este al zecelea an în care s-a asigurat flexibilizarea acestei măsuri de a se organiza două 

burse generale la nivel naţional, pentru toate categoriile de persoane aflate în căutarea unui loc de 

muncă şi pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ.  

Prin intermediul bursei generale a locurilor de muncă, din aprilie 2015 şi bursei locurilor de muncă 

pentru  absolvenţii instituţiilor de învăţământ, din septembrie 2015 au fost ocupate 643 persoane. 

 

III.3. Încadrarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor 

 

În anul 2015, AJOFM Mureş a încheiat 17 convenţii în baza Legii nr. 72/2007 privind încadrarea 

elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor. Au fost încadraţi în muncă un  numar de 53 elevi şi 

studenţi, dintre care 50 elevi şi 3 studenţi. 

       

III.4. 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, au constituit o prioritate a AJOFM Mureş. Pentru 

realizarea serviciilor de preconcediere sunt utilizate instrumentele prevăzute în actele normative în 

vigoare.  

Serviciile de preconcediere sunt acele servicii oferite de catre agenţiile judeţene pentru ocuparea 

forţei de muncă, prin care cei disponibilizaţi sunt ajutaţi să se integreze pe piaţa muncii. De aceste 

servicii beneficiază nu numai persoanele vizate sa-şi piardă locul de muncă, ci şi persoanele fără loc 

de muncă şi care solicită aceste servicii. 

Pe parcursul anului 2015, au fost acordate servicii de preconcediere unui număr de 10 persoane. 

Precizăm că aceste servicii se acordă de către agentiile de ocupare la solicitarea agenţilor economici 

care urmează să efectueze disponibilizări de personal. 
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CAPITOLUL IV.        REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ    

                                       MANAGERIALĂ LA 31 DECEMBRIE 2015 

 

 

Prin implementarea măsurilor active cuprinse în Programul pentru ocuparea forţei de muncă şi a 

altor acţiuni menite să contribuie la realizarea acestora, nivelul realizării indicatorilor de 

performanţă, stabiliţi prin Contractul de performanţă managerială, se prezintă astfel:  

 

Nr. Denumire indicator Valoare % sau Punctaj Punctaj

crt. stabilita prin valoare indicatori total

contract programat(a) de realizat! realizat

decembrie Valoare %

1. Gradul de ocupare a locurilor de muncă vacante 

comunicate de angajatori şi înregistrate de 

ANOFM 75% 75                     93,17      1,00 1,00

2. Gradul de ocupare a tuturor persoanelor din 

evidenţa ANOFM aflate în căutare de loc de 

muncă 35% 35                     44,39      1,00 1,00

3. Rata de participare a șomerilor la cursuri de 

formare profesională 12% 12 11,31      1,00 0,94

4. Ponderea participării femeilor la cursuri de 

formare profesională în total șomeri participanți 

la cursuri
53% 53                     68,05      1,00 1,00

5.
Rata de participare a şomerilor la măsuri active

100% 100                   95,94      1,00 0,96

6. Rata de participare a şomerilor la măsuri active 

în primele luni de la înregistrare, respectiv:

6.a) în primele 4 luni de la înregistrare în cazul 

tinerilor 100% 100                   100,00    0,50 0,50

6.b) în primele 6 luni de la înregistrare în cazul 

adulţilor 75% 75                     75,27      0,50 0,50

7. Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de 25 de 

ani care, în primele 4 luni de la înregistrare, 

ocupă un loc de muncă, participă la un curs de 

formare profesională, încheie un contract de 

ucenicie la locul de muncă sau încheie un 

contract de stagiu  în total tineri cu vârsta mai 

mică de 25 de ani înregistrați 75% 75                     46,47      1,00 0,62

8. Ponderea persoanelor ocupate din totalul 

participanţilor la măsuri active

8.a) la 3 luni de la participarea la ultima măsură

activă a pachetului personalizat 20% 20                     29,72      0,75 0,75

8.b) la 6 luni de la participarea la ultima măsură

activă a pachetului personalizat 25%                       25 31,79      0,75 0,75

9. Ponderea persoanelor din grupurile cu nevoi

speciale care beneficiază de servicii de

informare şi consiliere profesională în numarul

total de persoane din grupurile cu nevoi speciale

din evidenţa ANOFM 65%                       65 77,68      0,50 0,50

10. Ponderea persoanelor ocupate din rândul

absolvenților programelor de formare

profesională (PPAFP) la:

10.a) 6 luni de la data susţinerii examenelor de

absolvire 40% 40                     47,81      0,50 0,50

10.b) 12 luni de la data susţinerii examenelor de

absolvire 30% 30                     64,75      0,50 0,50

Realizat

Nerealizat TOTAL PUNCTAJ 10,0 9,52

CALIFICATIV "FoarteBine 9,52

     Fişă de evaluare a indicatorilor de performanţă managerială pentru anul 2015

AJOFM MURES

Realizat la data

de 31 decembrie 2015
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CAPITOLUL  V.  MUNCA ÎN STRĂINĂTATE 

 

AJOFM Mureş, în calitate de serviciu public de ocupare, este partener EURES conform prevederilor 

H.G. nr. 810/2015 pentru modificarea și completarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă, aprobat prin H.G. nr. 1.610/2006. EURES, reţeaua de cooperare între serviciile 

publice de ocupare europene şi alţi parteneri implicaţi pe piaţa muncii (sindicatele şi organizaţiile 

patronale), coordonată de Comisia Europeană, are ca principal obiectiv 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 componenta umană a 

reţelei (consilierii EURES) cât şi prin componenta tehnică (portalul european EURES al locurilor de 

muncă vacante). 

În anul 2015, au fost informate, consiliate şi mediate un număr de 338 persoane în căutarea unui loc 

de muncă în Spaţiul Economic European (SEE). Prin intermediul EURES, din cadrul AJOFM Mureş 

în anul 2015 un număr de 8 persoane, au obţinut locuri de muncă în străinătate, din care 2 persoane 

în Spania în domeniul agricol, 4 persoane în Germania în domeniul hotelier şi gastronomie, 2 

persoane în Germania ca mecatronist şi factor poştal. Majoritatea persoanelor au obţinut contracte de 

muncă prin intermediul burselor locurilor de muncă organizate de EURES România, dar au fost şi 

persoane care au obţinut contracte de muncă ca urmare a aplicării individuale pe locurile de muncă 

vacante promovate pe portalul EURES România, cât şi a activităţii de mediere desfăşurată de 

consilierul EURES din cadrul AJOFM Mureş pe locurile de muncă vacante postate pe portalul 

european EURES.   

Cele mai solicitate ţări ca destinaţie de muncă ale căutătorilor de locuri de muncă au fost Spania, 

Germania, Italia, Danemarca,  Austria, Marea Britanie.   

În anul 2015, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş a fost implicată în 

organizarea a două selecţii : 

- 15-16 octombrie 2015-a avut loc la Sighişoara o selecţie pentru persoanele calificate în 

diverse meserii care doresc să lucreze în Germania; 

- 10-11 noiembrie 2015-au avut loc la Bucureşti două selecţii pentru persoanele calificate în 

domeniul IT şi Ştiinţele vieţii  care doresc să lucreze în Suedia. În organizarea acestor  selecţii a fost 

implicat, pe lângă consilierii EURES din cadrul ANOFM şi AMOFM Bucureşti, şi consilierul 

EURES din cadrul AJOFM Mureş care are ca ţară de specializare Suedia. 

Suportul material al informaţiilor diseminate de către reţeaua EURES l-au constituit diverse broşuri 

şi pliante referitoare la serviciile EURES, la condiţiile de muncă şi de viaţă din România (destinate 

lucrătorilor din UE/SEE interesaţi în găsirea unui loc de muncă în România) dar şi la condiţiile de 

muncă şi de viaţă din diverse state europene (dedicate cetăţenilor români aflaţi în căutarea unui loc 
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de muncă în UE/SEE), precum şi diverse materiale informative, elaborate de către personalul 

compartimentului EURES din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale, EURES şi Mediere.  

În cadrul campaniei de informare desfăşurate pentru promovarea serviciilor EURES este de remarcat 

numărul mare al articolelor şi reportajelor din presa scrisă şi audio-vizuală având ca subiecte 

activităţile EURES. 

Din activitatea desfăşurată a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români 

în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi 

insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra 

condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv. 

În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte 

importante în prevenirea fenomenului migraţiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea migraţiei legale.  

  

 

CAPITOLUL VI.     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, iar Regulamentul CE 883/2004 a devenit aplicabil de la data de 1 mai 2010. 

În anul 2015, AJOFM Mureş a eliberat 115 formulare E 301, dintre care cele mai multe au fost 

emise pentru Italia – 46, Spania – 33, Germania – 17,  Ungaria – 5, Austria – 8, Olanda – 3 şi câte 1 

pentru Belgia, Danemarca şi Suedia . De asemenea, AJOFM Mureş a emis 62 formulare E 302 prin 

care se certifică informaţii referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul în România ai 

şomerilor indemnizaţi în alte state membre. Acestea au fost eliberate la cererea instituţiilor 

competente din Spania. 

Nu s-au înregistrat cazuri în ceea ce priveşte cererile pentru acordarea prestaţiei de şomaj în 

România, prin luarea în considerare a perioadelor de asigurare pentru şomaj realizate în alte State 

membre, atestate pe baza formularelor E 301 emise de intituţiile competente din aceste state.  

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

membru îşi căută un loc de muncă în România, în anul 2015 s-au înregistrat 14 cazuri  de export al 

prestaţiilor în condiţiile prevăzute de Regulamentul CE 883/2004. 
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CAPITOLUL VII.     PROIECTE ALE AGENŢIEI  JUDEŢENE  PENTRU OCUPAREA 

FORŢEI DE MUNCĂ  MUREŞ FINANŢATE DIN FONDURI 

EXTERNE 

 

 

AJOFM Mureş a avut, în anul 2015, calitatea de  partener în următoarele proiecte finanţate din FSE: 

1."Observatorul Pieţei Muncii (OPM)", Codul proiectului: POSDRU/123/4.1/S/129565. Obiectivul 

general al proiectului este dezvoltarea capacităţii SPO de monitorizare, analiză, anticipare şi 

prognoză a schimbărilor de pe piaţa muncii, în scopul adaptării sistemului de furnizare a serviciilor 

de formare profesională la tendinţele de evoluţie a cererii de forţă de muncă la nivel inter-regional. 

Prin crearea OPM - platforma electronică online, care analizează şi corelează informaţiile de pe piaţa 

muncii în vederea emiterii unor studii, rapoarte, sinteze, proiectul furnizează o soluţie viabilă de 

anticipare a nevoilor de formare profesională, ca răspuns la noile cerinţe ale pieţei muncii. Pe termen 

lung, SPO va putea realiza o implementare adecvată a programelor de ocupare, îşi va îmbunătăţi 

capacitatea de a realiza studii, analize şi prognoze pe piaţa muncii, necesare în procesul de elaborare 

a strategiilor şi politicilor de ocupare, cât şi pentru implementarea acestora. Perioada de 

implementare a proiectului: 01.01.2014-31.08.2015. Valoarea totală a proiectului: 12.951.364 lei. 

2.„E șansa ta! – Program integrat de ocupare pe piața muncii din regiunile Nord Vest, Vest şi 

Centru”; ID proiect: POSDRU/125/5.1/S/131450. Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea 

capacității de ocupare și facilitarea accesului pe piața muncii și în viața activă a unui număr de 650 

de persoane cu o situație dificilă pe piața muncii, precum persoanele în căutarea unui loc de muncă, 

șomerii, inclusiv cei tineri și vârstnici și șomerii de lungă durată, în vederea creșterii gradului de 

ocupare a forței de muncă din regiunile Nord Vest, Vest și Centru. Perioada de implementare a 

proiectului: 31.04.2014-15.12.2015. Valoarea totală a proiectului: 4.883.145 lei. 

3.„Angajat sau antreprenor în mediul rural- şansa ta de integrare pe piaţa muncii”; ID proiect: 

POSDRU/135/5.2/S/128155. Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea capacității de ocupare 

și facilitarea accesului pe piața muncii și în viața activă a unui număr de 900 de persoane din mediul 

rural, în vederea creșterii gradului de ocupare a forței de muncă din regiunile Nord Vest, Vest, 

Centru, Nord Est, Sud Muntenia și București-Ilfov. Perioada de implementare a proiectului: 

31.04.2014-15.12.2015. Valoarea totală a proiectului: 6.805.542 lei. 

4.“Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural – DRUMS”, 

ID proiect: POSDRU/135/5.2/S/132019. Obiectivul general al proiectului: Promovarea 

sustenabilităţii în zonele rurale prin mărirea gradului de ocupare din mediul rural în regiunile Centru, 

Nord-Vest şi Sud-Vest Oltenia pentru 750 de persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de 

subzisţentă sau aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri din mediul rural şi manageri din mediul 

rural, prin activităţi de consiliere, orientare, formare profesională şi mediere, cât şi prin promovarea 

culturii antreprenoriale. Prin proiect se participă la dezvoltarea capitalului uman în mediul rural şi 
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creşterea competitivitatii în mediul rural, în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Centru şi Sud Vest 

Oltenia, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de 

oportunităţi sporite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Perioada de 

implementare a proiectului:14.04.2014-13.12.2015.  Valoarea totală a proiectului: 5.399.822 lei. 

5.“EFIACCES”, ID proiect: POSDRU/125/5.1/S/12671. Obiectivul general al proiectului: furnizarea 

de servicii integrate pentru corelarea şi punerea în practică a experienţei profesionale şi aptitudinilor 

personale cu cerinţele şi contextul socio-economic actual.  Perioada de implementare a proiectului: 

08.04.2014-08.12.2015. Valoarea totală a proiectului: 15.960.700 lei. 

 

 

CAPITOLUL VIII.  BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ, LA 31 DECEMBRIE 

2015  

 

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. 

187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.  

La nivelul AJOFM Mureş, bugetul FINAL aprobat de Preşedintele ANOFM şi înregistrat cu nr. 

16100/21.12.2015, a prevăzut un volum al veniturilor în valoare de 27.692 mii lei, iar pentru 

cheltuieli suma de 24.558,37 mii lei, astfel că la încheierea exerciţiului financiar 2015, rezultatul 

acestuia să se concretizeze într-un excedent în valoare de 3.133,63 mii lei, din care 611,20 mii lei 

excedentul bugetului asigurărilor pentru şomaj si 2.522,43 mii lei excedentul fondului de garantare.  

 

VIII.1. Execuţia bugetului asigurărilor pentru şomaj  

 

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

de 31.12.2015, astfel:  

                                                                                                                          -lei-  

Indicator Program Realizat % 

Venituri 27.692.000 27.972.404 101,01 

Cheltuieli 24.558.370 22.937.891 93,40 

Excedent (+) / Deficit (-) + 3.133.630 + 5.034.513  

  

Cheltuielile au atins nivelul de 93,40% faţă de cel programat, veniturile au depăşit nivelul programat 

cu 101,01%, fapt ce a condus la un excedent de 5.034.513 lei.   

În anul 2015, potrivit legii bugetare anuale, nivelul contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor 

pentru şomaj a fost stabilit la 0.5% pentru contribuţia datorată de angajatori şi persoanele juridice şi 

fizice asimilate acestora, 0.5% pentru cea datorată de salariaţi şi 1% pentru cea datorată de 

persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj. 

În transpunere grafică, execuţia bugetară la data de 31.12.2015 se prezintă după cum urmează: 
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Surse:Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş– Contul de execuţie la 31.12.2015; 

          Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Trezoreria Mun. Tg. Mureş – pentru venituri  

 

  

VIII.2. Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj  

 

Aşa cum s-a menţionat anterior, cheltuielile efectuate în anul 2015 din bugetul asigurărilor pentru 

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

respectiv 22.915.250 lei, cheltuiala efectivă a reprezentat  99,43 %, adică 22.786.001,23 lei. 

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2014, situaţia este următoarea în ceea ce priveşte 

cheltuielile: 

 

Cheltuieli la 31.12.2014 Cheltuieli la 31.12.2015 Diferenţe 

31.276.600 22.937.891 
- 8.338.709 (-26,67%) 

 

Scăderea cheltuielilor s-a datorat scăderii substanţiale a numărului de beneficiari ai măsurilor de 

protecţie socială, în principal, pe seama scăderii numărului şomerilor indemnizaţi faţă de anul 

anterior.  

Situaţia analitică a cheltuielilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în vederea realizării 

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

                                                                                          lei 

 

Mãsura activã 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Execuţia 

bugetară 

la 31.12.2015 

 

% 

Formare profesională 0 0 0 

Stimularea angajării absolvenţilor 

 

 

3.685.000 

81.409 
 

 

 

96,02 

Legea nr. 335/2013 9.597 

Stimularea angajării înainte de expirarea 

perioadei de şomaj 

 

368.017 

Stimularea mobilităţii forţei de muncă 103.000 
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Stimularea angajării de şomeri aparţinând unor 

categorii defavorizate 
1.686.502 

Plăţi pentru stimularea angajatorilor care 

încadrează absolvenţi 
1.259.018 

Plăţi conform Legii nr. 72/2007 29.074 

Plăţi pt. pregătirea prof. a absolventilor (art. 84) 1.800 

Măsuri active pentru combaterea şomajului 

(consultanţă şi asistenţă în carieră) 
0 0 0 

Bursa locurilor de muncă 14.000 12.500 89,28 

Ajutoare sociale în numerar  

(art.93^4 L76/2002) 

46.000 45.940 99,86 

Total 3.745.000 3.596.857 96,04 

 

Faţă de cele deja prezentate, situaţia sintetică a cheltuielilor finanţate în anul 2015, la nivelul 

bugetului AJOFM Mureş, structurat pe capitole de cheltuieli, se prezintă după cum urmează: 

 

Cap. Denumire indicator Programat 

- lei - 

Realizat 

– lei- 

% 

5004 Total cheltuieli 24.558.370 21.151.395 86,12 

6404 Cheltuielile  fondului de 

garantare 

841.570 409.972 48,71 

6504 Învăţământ 60.000 59.064 98,44 

6804 Asigurări şi asistenţă socială 19.005.800 16.768.153 88,22 

8004 Acţiuni generale economice, 

comerciale şi de muncă 

  

4.651.000 

  

3.916.786 

  

84,21 

 

În cadrul capitolului 8004 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, la titlul 56 

„Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare” a fost aprobată suma de 

880.000 lei,  alocată suma de 877.720 lei, din care AJOFM Mureş a cheltuit 865.756 lei. 

 

VIII.3.  Rezultatul bugetului asigurărilor pentru şomaj 

 

Exerciţiul financiar al anului 2015 s-a încheiat cu un excedent de 5.034.513 lei, din care 1.485.909 

lei este excedentul bugetului asigurărilor pentru şomaj şi 3.548.604 lei excedentul fondului de 

garantare.  
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CAPITOLUL IX.       ACTIVITATEA CONDUCERII SI COMPARTIMENTELOR 

FUNCTIONALE ALE AGENTIEI JUDEŢENE PENTRU 

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ MUREŞ 

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş, funcţionează conform Legii nr. 

202/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Statutului ANOFM aprobat prin 

H.G. nr. 1610/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza regulamentului de organizare 

şi funcţionare precum şi a structurilor organizatorice aprobate de către Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă. Este o instituţie publică de interes local ce funcţionează în subordinea 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Principalul său obiectiv este creşterea gradului 

de ocupare a forţei de muncă şi implicit scăderea ratei somajului. 

Serviciile A.J.O.F.M. Mureş se adreseaza atât şomerilor cât şi agenţilor economici. 

Conducerea AJOFM Mureş supune analizei Consiliului Consultativ proiectul planului de formare 

profesională, proiectul programului de ocupare pe judeţ, etc. De asemenea, analizează în cadrul 

şedinţelor Consiliului Consultativ, posibilităţile de reducere a şomajului, de stimulare a ocupării 

forţei de muncă prin implementarea măsurilor active. 

În anul 2015 au fost organizate 12 şedinţe ale Consiliului Consultativ, acestea 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 acţiuni al AJOFM Mureş la data de 31.12.2014; 

3. Realizarea programului de ocupare al forţei de muncă la data de 28.02.2015; 

4. Analiza execuţiei bugetare lunare pentru trimestrul I 2015; 

5. Analiza situaţiei debitorilor, persoane juridice, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a 

numărului de angajaţi al acestora; 

6. Planul de formare profesională al AJOFM Mureş pentru anul 2015 – propuneri şi discuţii; 

7. Informare asupra situaţiei de pe piaţa 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 şedinţelor Consiliului 

Consultativ al AJOFM Mureş în anul 2014; 

9. EURES – Reţeaua Serviciilor Publice de Ocupare Europene - Activitatea EURES în cadrul 

AJOFM Mureş; 

10. Discutarea măsurilor pentru organizarea bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi; 

11. Raportul de activitate al AJOFM Mureş la data de 31.07.2015. 

12. Discutarea propunerilor de modificare a structurii organizatorice a Agenţiei Judeţene pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Mureş. 
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13. Informare asupra situaţiei de pe piaţa 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 execuţiei bugetare. 

15. Informare asupra situaţiei de pe piaţa muncii (rata şomajului şi structura şomajului). 

Directorul executiv este membru în comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională şi se 

implică pentru ca meseriile care se autorizează să fie solicitate pe piaţa muncii. Această implicare se 

realizează prin informarea celor interesaţi despre nevoile agenţilor economici cu privire la solicitările 

adresate de agenţii economici. 

Directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş, a adaptat 

activitatea astfel încât obiectivele agenţiei să fie îndeplinite. A reprezentat instituţia în relaţia cu 

presa scrisă, audio şi vizuală naţională.  

În ceea ce urmează, vom prezenta principalele acţiuni întreprinse, pe domenii de activitate ale 

instituţiei:  

 

-Analiza pieţei muncii, programe de ocupare şi implementare măsuri active 

S-a asigurat urmărirea evoluţiilor şi tendinţelor şomajului înregistrat la nivel judeţean pe diferitele 

structuri ale acestuia, acestea constituind  baza stabilirii obiectivelor şi elaborării programelor de 

măsuri pentru stimularea ocupării.   

S-au  monitorizat şi coordonat:  

 implementarea programelor de ocupare a forţei de muncă cu finanţare din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj; 

 realizarea indicatorilor de performanţă managerială;  

 organizarea burselor locurilor de muncă generale şi speciale la nivelul agenţiei judetene  

pentru piaţa internă a muncii;  

 activitatea de implementare a acţiunilor de integrare a tinerilor supuşi riscului marginalizării 

sociale; 

 alte acţiuni menite să conducă la o mai bună relaţionare a personalului agenţiei cu 

comunităţile (elaborarea şi încheierea de parteneriate cu diverse organisme şi instituţii); 

 activităţile prevăzute prin protocoalele de colaborare/acorduri/parteneriate încheiate cu alţi 

actori relevanţi în domeniul ocupării forţei de muncă; 

 serviciile de preconcediere . 
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Au fost întocmite raportul cu privire la realizarea principalelor obiective stabilite şi raportul privind 

realizarea indicatorilor de performanţă managerială pentru anul 2015, precum şi alte materiale 

solicitate de instituţiile Guvernului (note, planuri de acţiune, etc). 

S-a asigurat  participarea activă la diferite proiecte şi seminarii naţionale şi internaţionale care au 

avut ca obiect activitatea de ocupare. 

 

-Formare Profesională  

S-a urmărit implementarea obiectivelor stabilite prin documentele programatice în domeniul formării 

profesionale.  

S-au monitorizat şi coordonat următoarele activităţi:  

 implementarea planului de formare profesională pentru anul 2015, realizarea indicatorilor de 

performanţă pentru activitatea de formare profesională şi informare şi consiliere a 

persoanelor din grupurile cu nevoi speciale; 

 activităţile prevăzute prin protocoalele de colaborare/acorduri/ parteneriate încheiate cu 

ceilalţi actori din domeniul informării şi consilierii profesionale; 

 implementarea programului “De la şcoală la viaţa profesională, spre carieră” care are ca scop 

prevenirea si reducerea şomajului în rândul tinerilor. 

 

-Gestiunea bugetului asigurărilor pentru şomaj 

AJOFM Mureş a administrat cu prudenţă bugetul alocat. 

S-a asigurat susţinerea financiară a măsurilor de stimulare a ocupării şi plăţii drepturilor băneşti ale 

şomerilor, precum şi a măsurilor de protecţie socială specială, conform OUG nr. 36/2013, în cazul 

persoanelor disponibilizate în urma concedierilor colective, inclusiv prin gestionarea fondului de 

garantare a creanţelor salariale (Legea nr. 200/2006). 

S-au asigurat resursele materiale şi financiare necesare bunei funcţionări a activităţii la toate 

nivelurile organizatorice.  

 

-Resurse umane şi salarizare 

S-a asigurat gestionarea resurselor umane din cadrul agenţiei sub aspectul carierei si a stabilirii 

drepturilor salariale .  

S-au întocmit şi fundamentat cheltuielile de personal, au fost puse în aplicare prevederile legale în 

vigoare pentru încadrarea, promovarea, evaluarea şi salarizarea funcţionarilor publici. 
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-Activitatea  juridica şi metodologie    

În ceea ce priveşte acordarea de informaţii clienţilor Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Mureş, precum şi în vederea asigurării aplicării unitare a legislaţiei specifice domeniului de 

activitate s-a asigurat : 

 informarea persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, cu privire la modul 

de aplicare a prevederilor Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi a prevederilor celorlalte acte normative prin care sunt reglementate măsurile de protecţie 

socială sau măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă a căror finanţare se asigură din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

 comunicarea către punctele de lucru a modului de aplicare a legislatiei incidente domeniului 

de activitate.   

 

-Control intern  

Scopul principal al tuturor misiunilor de control cuprinse în plan îl reprezintă urmărirea calităţii şi 

eficenţei cu care sunt finalizate operaţiunile şi activităţile. 

Activitatea s-a axat pe evaluarea legalităţii aplicării măsurilor active sub aspectul respectării 

ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile, evaluarea 

sistemului de control intern cu scopul de a stabili dacă acesta funcţionează eficace şi eficient, pentru 

identificarea deficientelor şi trasarea de măsuri, stabilirea de termene şi persoane responsabile pentru 

corectarea acestora, analizarea la nivelul agenţiei, dacă în urma aplicării măsurilor active, destinate 

atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca cât angajatorilor, în vederea încadrării în muncă 

a şomerilor, au fost îndeplinite sarcinile şi indicatorii de performanţă stabiliţi.  

Întreaga activitate s-a desfăşurat tinând cont de ”Tematica specifică de control” propusă şi aprobată 

spre a fi utilizată, tinând cont de reglementările legale în vigoare în domeniul controlului intern, 

„Lista obiectivelor obligatorii de verificat” aprobată spre a fi utilizată în domeniul controlului intern. 

 

-EURES si medierea muncii  

S-a asigurat  informarea, consilierea şi medierea în cadrul Reţelei EURES, respectiv prin consilierul 

EURES, cu accent pe transparenta locurilor de muncă vacante puse la dispoziţia cetăţenilor UE, 

aspecte importante în prevenirea fenomenului migraţiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea migraţiei 

legale.  

 

-Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie 

S-a desfăşurat o activitate intensă pentru promovarea şi mediatizarea serviciilor AJOFM Mureş  

prin: 

 actualizarea materialelor promoţionale privind activităţile şi evenimentele AJOFM Mureş; 
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 monitorizarea mass-media şi informarea ANOFM, cu privire la articolele apărute în presa 

locală, legate de activitatea AJOFM Mureş şi despre alte subiecte, care au legatură cu 

domeniul de activitate al acestei instituţii, prin revista presei şi alte rapoarte; 

 s-au actualizat şi completat informaţiile afişate pe site-ul  AJOFM Mureş . 

Pe parcursul anului 2015, AJOFM Mureş şi-a consolidat relaţiile de bună colaborare cu instituţiile 

media din judeţ, 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 activităţile 

sale. 

În perioada de referinţă, AJOFM Mureş a avut 539 apariţii în presa locală: 139 presa scrisă, 221 

audio şi 179 apariţii video pe următoarele subiecte:  

 -locuri de muncă vacante- săptămânal 

 -rata şomajului- lunar 

 -programul programelor de calificare profesională – lunar 

 -bursa locurilor de muncă 

 -locurile de muncă în străinătate 

Comunicatele de presă ale AJOFM Mureş au fost preluate de majoritatea instituţiilor media locale, 

asigurând o bună vizibilitate a instituţiei în spaţiul public, prezenţa acesteia având totodată o valoare 

imagologică pozitivă. 

De asemenea, AJOFM Mureş a adus în atenţia presei informaţii cu privire la derularea programelor 

din FSE, în care AJOFM Mureş este partener. 

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

muncă vacante din ţară şi străinătate, organizarea burselor locurilor de muncă,  anunţuri care au vizat 

rata şomajului înregistrat la nivel judetean. 

O intensă activitate de comunicare se desfăşoară şi prin intermediul site-ului www.mures.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 liberul 

acces la informaţiile de interes public. 
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CONCLUZII 

 

Analiza activităţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş nu poate fi 

făcută decât în contextul general economic, determinat de evoluţia demografică, de 

fenomenele legate de funcţionarea pieţei româneşti în cadrul european, pe baze 

competiţionale, cu repercursiuni asupra evoluţiilor în domeniul forţei de muncă în ceea ce 

priveşte educaţia, costul forţei de muncă, dar şi speranţa medie de viaţă a populaţiei, etc.  

Serviciul Public de Ocupare, ca unul dintre actorii principali ai procesului de implementare a 

politicilor din domeniul ocupării şi formării profesionale, şi-a adus contribuţia la dezvoltarea 

pieţei muncii din România numai în condiţiile în care a colaborat cu alte instituţii 

reprezentative la nivel naţional şi local, fără a avea, însă,  pretenţia de a rezolva toate 

problemele cu care se confruntă această piaţă a muncii, caracterizată ca cea mai dinamică 

dintre toate pieţele, dată fiind dependenţa de celelalte pieţe. 

În acest context, din prezentarea rezultatelor obţinute prin implementarea programelor de 

ocupare, a planului de formare profesională şi a celorlalte acţiuni întreprinse, putem 

concluziona că AJOFM Mureş şi-a desfăşurat activitatea în condiţii bune, atingându-şi 

obiectivele stabilite pentru anul 2015. 

 

 

Director executiv, 

Gheorghe ŞTEF 

 


