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Capitolul I 
 

Obiectivele şi direcţiile de acţiune ale Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Munca Constanţa pe 2015    

 
   

 Obiectivul strategic în domeniul ocupării forţei de muncă, cuprins şi în Programul 
de guvernare,  este creşterea gradului de ocupare şi scăderea reală a ratei şomajului. 
 Principalele obiective ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă  
pentru anul 2015 au fost:  

• creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor în 
căutare de loc de muncă pe piaţa interna a muncii, prin implementarea masurilor 
prevazute in documentele strategice naţionale; 

• furnizarea serviciilor EURES prevăzute în legisţlaia 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 privind serviciile şi măsurile 

acordate; 
• întărirea colaborării interinstituţionale la nivel judeţean. 

Pentru realizarea obiectivelor prioritare în domeniul său de activitate, conducerea 
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi-a bazat politica managerială 
pentru anul 2015 cu consecvenţă, în principal, pe următoarele direcţii de acţiune: 

 acordarea de servicii gratuite de mediere pe locurile de muncă vacante sau nou create 
prin  furnizarea de informaţii privind locurile de muncă disponibile şi punerea în 
legătură a persoanelor în căutarea unui loc de muncă cu angajatorii, întocmirea pentru 
fiecare persoană a unui plan individual de mediere, organizarea bursei generale a 
locurilor de muncă sau a burselor specializate pentru anumite grupuri ţintă în funcţie de 
nevoile pieţei muncii; 

 acordarea de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă, prin furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia 
ocupaţiilor, evaluarea şi autoevaluare personalităţii în vederea orientării profesionale, 
dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, 
precum şi instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă; 

 acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului, 
încercându-se astfel prevenirea şomajului de lungă durată în rândul tinerilor până în 
vârstă de 25 ani şi a celorlalte categorii de şomeri, supuşi riscului rămânerii în şomaj 
mai mult de 6 luni, respectiv 12 luni; 

 stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea de prime de încadrare sau 
instalare, după caz; 

 organizarea de cursuri de formare profesională, prin cuprinderea unui număr sporit de 
şomeri în cursuri de iniţiere, calificare, recalificare sau de specializare, urmărindu-se ca 
la absolvire rata de succes, respectiv încadrarea în muncă să fie cât mai ridicată;  

 acordarea gratuită de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei 
activităţi independente sau iniţierea unei afaceri, în scopul creşterii gradului de ocupare 
prin înfiinţarea propriei afaceri; 

 acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea persoanelor aparţinând unor 
categorii dezavantajate: şomeri de peste 45 de ani, întreţinători unici de familie, părinţi 
unici susţinători ai familiilor monoparentale, sau pentru încadrarea persoanelor care 
mai au 3 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, absolvenţi de învăţământ şi 
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absolvenţi cu dizabilităţi corelată cu o consiliere profesională de calitate în rândul 
tinerilor, persoanelor cu handicap; 

 consolidarea capacităţii administrative a AJOFM prin cresterea gradului de pregătire a 
personalului propriu; 

 absorbţia fondurilor europene structurale şi de investiţii în conformitate cu Programul 
Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

 

 

Capitolul II 
 

Situaţia şomajului inregistrat in Judeţul Constanţa pe anul 
2015 

 
            Situaţia şomajului înregistrat pe parcursul anului 2015 a cunoscut o evoluţie 
descrescătoare din ianuarie până la luna iulie, astfel că de la o rată a şomajului de 4.3% în 
ianuarie a ajuns în luna iulie  la 3.0%, scăzând cu 1.3pp. Scăderea semnificativă a ratei 
şomajului a fost în intervalul ianuarie – mai cu 1.1pp. Rata şomajului a ajuns în luna 
august la un minim de 2.9%, începând să crească constant, ajungând la 31.12.2015 la 
3.6%, dar fiind cu 0.7pp mai mica faţă de luna ianuarie. Se observă efectul sezonalităţii 
asupra şomajului, fenomen caracteristic judeţului Constanţa şi care se datorează 
activităţilor sezoniere din turism. 
            Putem aprecia faptul că numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţele 
AJOFM Constanţa a scăzut constant faţă de anul 2010 când se înregistra o rată medie a 
şomajului de 6,1% (19.159 persoane), faţă de media anului 2015 care a fost de 3.5% 
(10.581 persoane). 

La finele anului 2015, un număr total de 10.907 persoane erau înscrise în 
evidenţele AJOFM CONSTANŢA din care 6.152 femei.  Din cele 10.907 persoane 
înregistrate, 4.890 persoane sunt şomeri indemnizaţi, iar 6.017 sunt persoane aflate 
în căutarea unui loc de muncă înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de 
drepturi băneşti, astfel că numărul de şomeri indemnizaţi scade faţă de şomeri 
neindemnizaţi cu 1.127 persoane.   
 

Rata şomajului înregistrat la nivelul judeţului Constanţa se află sub media pe ţară, 
asa cum rezultă şi din graficul următor:  
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Comparativ cu anul 2014, media ratei şomajului a înregistrat o scădere cu 0.2pp şi 
se situează sub nivel anilor 2013, 2012, 2011, 2010. 

 

Evoluţia numărului de şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi în perioada ianuarie 
2015 - decembrie 2015 la nivelul judeţului se prezintă astfel : 
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Dacă la data de 01.01.2015 ponderea şomerilor indemnizaţi în total şomeri 

inregistraţi a fost de 46,72% aceasta s-a diminuat considerabil până în luna iulie fiind de 
28,74%( faţă de luna ianuarie 2015 se înregistrează o scădere de 17.98 pp  ), iar la finele 
anului 2015 este de 44,83%( faţă de luna ianuarie 2015 se înregistrează o scadere de 
1.89 pp  ). 
           Şomerii neindemnizaţi sunt, de regulă, persoane care fie că au ieşit din perioada de 
acordare a indemnizaţiei de şomaj fără a se putea încadra, fie nu întrunesc condiţiile 
legale de acordare a indemnizaţiei de şomaj, dar apelează la serviciile agenţiei pentru a-şi 
găsi un loc de muncă sau pentru a urma un program de formare profesională. Aceste   
persoane cu un nivel de pregătire scăzut, în majoritate provenind din mediul rural, care 
sunt nevoite să apeleze la autorităţile locale pentru obţinerea venitului minim garantat 
pentru a-şi asigura mijloacele de trai. 
      

Analizând situaţia şomajului pe categorii de vârstă la data de 31.12.2015, 
constatăm că ponderea cea mai mare  o deţin persoanele cu vârste cuprinse intre 40 - 
49 de ani (28,20%) – 3.076 de persoane, apoi şomerii peste 55 de ani (21,48%) – 2.343 
persoane, persoanele cu vârste cuprinse intre 30 si 39 de ani (19,35%) – 2.111 de 
persoane, persoanele cu vârstă cuprinsă intre 50-55 de ani (12,65%) – 1.380 persoane, 
şomeri  cu vârstă până la 25 de ani (12,05%) – 1.315 persoane, iar ponderea cea mai 
mică se înregistrează în rândul  şomerilor cu vârstă între 25 – 29 de ani (6.25% ) – 
682 persoane. 
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                      Distribuţia şomerilor pe categorii socio-profesionale indică faptul ca 74,49% 
respectiv 8.125 persoane înregistrate în baza noastră de date au nivel de instruire primar, 
gimnazial sau profesional, 19,18% respectiv 2.092 persoane au nivel de instruire liceal şi 
postliceal, iar 6.32% - 690 persoane au studii superioare. 
  

  
Ponderea şomerilor înregistraţi  în funcţie de nivelul de pregătire profesională 

la 31.12.2015 

 
 
 

Situaţia locurilor de muncă vacante declarate de angajator pe parcursul anului 2015, 
arată o scădere a acestora în comparaţie cu oferta din anul anterior. 

Potrivit art. 10, alin. (1), din Legea nr. 76/2002 privind asigurările pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii 
sunt obligaţi să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă toate locurile de 
muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. 

  Locurile de muncă vacante  declarate de agenţii economici au înregistrat o crestere  
cu circa 20% începând cu anul 2009, comparativ cu anul anterior.  

Dacă în anul 2008 numărul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori era de 
17612, în anul 2015 numărul total de locuri de muncă vacante a fost de 5.877. Din totalul 
acestor locuri de muncă vacante înregistrate în baza de date şi puse la dispoziţia 
persoanelor in căutarea unui loc de muncă aflaţe în evidenţele agenţiei, 100 au fost locuri 
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de muncă declarate în mod repetat de angajatori din cauză că nu s-au putut ocupa. 
Ponderea locurilor de muncă declarate în mod repetat de angajatori în numărul total de 
locuri de muncă vacante reprezintă 1.7% cu 17,1 puncte procentuale mai mică decât 
ponderea aferentă anului 2008.  

Numărul de locuri de muncă vacante în anul 2015, comparativ cu anul 2008, 2009, 
2010,2011,2012,2013,2014 este prezentată în graficul următor:  
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Oferta de locuri de muncă variază în funcţie de activităţile sezoniere, precum cele 
estivale, agricole şi construcţii, iar pe fondul crizei economice aceste activităţi s-au 
restrâns limitând oferta locurilor de muncă. Efectuând o analiză asupra numărului de 
şomeri angajaţi, se constată scădere cu  588 de persoane în 2015 faţă de 2014.  

 
 
 
 

 

Capitolul III 
  

Realizarea obiectivelor programului judeţean pentru ocuparea 
forţei de muncă şi a planului judeţean de formare profesională 

in 2015 
 

  

III.1. Rezultatele implementării Programului judetean de ocupare a forţei de 
muncă 
 

Obiectivul general al Programului judeţean pentru ocuparea forţei de muncă în anul 
2015, prevede încadrarea în muncă a cel putin 8.100 persoane . Până la sfârşitul anului 
un număr total de 5.719 persoane au revenit pe piaţa muncii, ceea ce reprezintă 70.6 % 
faţă de cât a fost programat.  
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III.2.  Măsuri de stimulare a ocupării cu finanţare din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj 

 

Cele 5.719 locuri de muncă ocupate sunt rezultatul aplicării urmatoarelor măsuri 
active: 

III.2.1. Informare si consiliere profesională 
 

In perioada 01.01.2015 - 31.12.2015  un număr total de 11.052 persoane au 
beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională. 

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar 
monitorizarea acestor servicii s-a efectuat pe : 

a)     categorii de varstă astfel : 
-         2.670 persoane sub 25 de ani 
-         2.071 persoane cu vârstă intre  25 – 34 ani 
-         2.793 persoane cu vârstă intre  35 – 45 ani 
-         3.518 persoane cu vârstă mai mare de 45 ani 

b)     studii : 
-         1.648 persoane cu scoală generală incompletă 

-         2.487 persoane absolvenţi de şcoală generală 

-         1.660 persoane absolvenţi de şcoli profesionale 

-         3.466 persoane absolvenţi de liceu 

-            293 persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale 

-         1.498 persoane absolvenţi de studii superioare 

Serviciile de consiliere şi orientare profesională au avut ca rezultat : 
-         încadrarea în muncă a 759 persoane 

-         înscrierea la programe de formare a 847 persoane . 
  

III.2.2 Formarea profesională 
 

Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desfăsurarea 
profilului profesional al oricărei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, ştiut  fiind 
faptul că prin asigurarea creşterii diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se 
ating, concomitent, două obiective specifice : satisfacerea cerinţelor imediate pe piaţa 
muncii şi creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor . 

Pentru anul 2015 s-a prevazut prin Planul judeţean de formare profesională 
cuprinderea în cursuri de formare profesională a 920 de persoane .  

In perioada ianuarie-decembrie 2015  s-a organizat la solicitarea persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă un număr total de 59 programe de formare la care au fost 
înscrişi 922 someri. 

Din totalul de 922 şomeri care au beneficiat de servicii gratuite de formare 
profesională, un număr de 771 someri provin din mediul urban (83.62%) şi un număr de 
151 şomeri provin din mediul rural (16.38%). 

 
Distribuţia cursanţilor în funcţie de mediul de provenienţă 
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Analizând grupa de vârstă a cursanţilor se constată că predomină segmentul de 
vârstă peste 45 ani (258), segmentul de vârstă sub 25 de ani (235), segmentul de vârstă 
între 35-45 ani (232) şi urmată de segmentul de vârstă cuprins între 25-35 ani (197), 
maxim fiind de 5.3pp. 

Ponderea persoanelor cu studii medii cuprinse la cursuri este cea mai mare, 
respectiv de 52.60% din totalul cursanţilor, ponderea persoanelor cu studii superioare fiind 
de 26.90%. 

 
Ponderea cursanţilor în funcţie de nivelul de pregătire 
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           Preocuparea agenţiei pentru integrarea pe piaţa muncii a femeilor a fost în 
concordanţă cu Strategia Naţională pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbaţi, 
astfel ponderea femeilor în totalul participanţilor someri la programe de formare 
profesională a fost de aproximativ 67,68%, fapt care arată preocuparea instituţiei pentru 
respectarea principiului egalitaţii de sanse. 
            

Cele mai multe opţiuni exprimate de persoanele din rândul şomerilor au fost pentru 
programele de formare profesională din sectoarele: 

 Turism, hoteluri, restaurante (bucătar – 2 programe, ospătar – 2 programe, 
recepţioner de hotel – 1 program, cameristă – 2 programe, administrator pensiune – 
2 programe, cofetar patiser – 1 program, barman – 1 program, ); 

 Electrotehnică, automatică, electronică, informatică/tehnologia informaţiilor ( 
competente informatice – 3 programe, grafician calculator – 3 programe, designer 
pagina WEB – 2 programe); întrucât una dintre cerinţele de bază la angajare este 
utilizarea mijloacelor informatice, în prezent dobândirea acestor competenţe creşte 
şansele de ocupare a unui loc de muncă. 

 Servicii (frizer – 3 programe, reflexoterapeut – 2 programe, machior – 1 program, 
stilist protezist unghii – 1 program, maseur – 1 program, cosmetician – 1 program, 
agent de securitate – 1 program, agent de curatenie – 1 program, infirmier – 2 
programe, asistent maternal – 1 program, antreprenoriat – 1 program); 

 Activitati profesionale, stiintifice si tehnice (expert accesare fonduri structurale – 1 
program, formator – 2 programe, inspector/referent SSM – 1 program, manager 
resurse umane – 2 programe, contabil – 2 programe, comunicare in limba 
engleza/germana – 3 programe, cadru tehnic cu atributii PSI – 1 program) 

 Comerţ (lucrător în comerţ – 4 programe, vanzător – 1 program, macelar – 1 
program); 

 Construcţii (lacatus mecanic de intretinere si reparatii – 1 program, sudor – 2 
programe, stivuitorist – 1 program). 

 
            In perioada ianuarie - decembrie  2015 – cu fonduri europene s-au organizat 31 
programe de formare la care au fost cuprinse 460 persoane aflate in căutarea unui 
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loc de muncă in următoarele ocupaţii : administrator pensiune; agent de securitate; 
agent de curatenie; antreprenoriat; camerista; bucătar; barman; competente informatice; 
comunicare in limba engleza; confectioner asamblor articole textile; designer pagini web; 
expert accesare fonduri; grafician calculator; lacatus mecanic; lucrător comercial;ospatar; 
receptioner de hotel; vanzator; scafandru. 
  
            Putem aprecia faptul că la această dată peste 50% din cheltuielile cu formare 
profesională sunt  suportate din fonduri europene . 

Referitor la indicatorul “incadrarea in muncă a absolvenţilor cursurilor de formare  
profesională”, pănă la 31.12.2015, un număr de 725 absolvenţi au fost incadraţi in muncă . 
 

III.2.3. Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de 
învăţământ  

 

Una dintre măsurile de prevenire a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor 
absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea 
în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat în 
funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de 
informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea 
privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a facut posibilă angajarea a 208 
absolvenţi, din care 64 prin subventionarea locurilor de muncă. 

 Din numărul de 64 absolvenţi subvenţionati,  18 sunt absolvenţi ai invăţămantului 
liceal şi 43 sunt  absolvenţi de invăţămant superior.  Se remarca disponibilitatea 
angajatorilor de a accesa această măsură activă pentru a acorda o sansă in primul rănd 
absolvenţilor de studii superioare. 

Din cei  208 absolvenţi încadraţi, 55 au beneficiat de prima de incadrare 
prevazută de lege, prima egală cu valoarea indicatorului social de referinţă in vigoare la 
data acordării (500 lei). 
  

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 acordat alocaţii pentru un 
număr de 609 şomeri, din care 327 sunt femei.  

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea 
înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:  

            27  persoane cu vârstă mai mică de 25 ani; 

        123  persoane au vârstă cuprinsă între 25-35 ani; 

        170  persoane au vârstă cuprinsă între 35-45 ani; 

        289 persoane au vârstă de peste 45 ani, din care 83 sunt persoane peste 50 ani. 
 Această măsură s-a dovedit mai eficientă la persoanele cu varsta peste 45 de ani 

ceea ce demonstrează că persoanele mai în vârstă sunt interesate să se angajeze cât mai 
repede, fenomen înregistrat şi pe parcursul întregului an 2015. 

  

III.2.5 Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârstă de peste 45 ani, şomeri 
care sunt părinţi unici susţinatori ai familiilor monoparentale sau şomeri care mai au 
3 ani pană la vărsta de pensionare  
            Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele 
stringente ale pieţei forţei de muncă. In perioada ianuarie - decembrie 2015 au fost 
încadraţi in muncă din această categorie   un număr total de 2.504 şomeri din care 86 cu 
subvenţionarea locului de muncă . 
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După mediul de provenienţă persoanele încadrate din această categorie se 
structurează astfel:  

-          1.715 persoane din mediul urban  
-             789 persoane din mediu rural 

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

   Pana la 31.12.2015 au beneficiat de aceste stimulente financiare 13 persoane, şi 
anume 7 persoane s-a încadrat intr-o localitate la o distanţă mai mare de 50 de km faţă 
de  domiciliul stabil (aceste persoane au primit o primă de încadrare in sumă 1000 lei),  iar 
6 persoane s-au încadrat in altă localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului  (aceste 
persoane au primit o primă de instalare de 3500 lei).  

Din punct de vedere al vârstei, măsură a avut un efect mai mare asupra categoriei 
de vârstă între 25 – 35 ani , beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum 
urmează: 

           3 persoane au vârstă mai mică de 25 ani; 

          3 persoana au vârstă cuprinsă între 25 şi 35 ani; 

          4 persoane cu varstă cuprinsă între 35 şi 45 ani; 

            3 persoane cu varstă peste 45 de ani. 
 

   
III.2.7. Încadrarea în munca a persoanelor cu handicap 
 

Prin aplicarea setului de măsuri active prevazute pentru promovarea incluziunii 
sociale a persoanelor cu handicap, a serviciilor personalizate pentru acest grup tinta, s-a 
reusit încadrarea în muncă, pănă la finele anului 2015  a 2 persoane fără subventionarea 
locului de muncă şi 2 persoane cu subventionarea locului de muncă. 

  
III.2.8.  Medierea muncii 
  
In urma acordării acestor servicii  s-a reusit plasarea in muncă a 4.996 persoane, 

din care: 2.110 persoane in locuri de muncă pe perioada nedeterminată, 2.886 persoane 
in locuri de muncă pe perioada determinată putem aprecia faptul că se pastrează in 
continuare o pondere ridicată a contractelor pe perioada determinată . 

Activitatea de mediere a muncii a fost susţinută în mod  evident şi de organizarea 
burselor locurilor de muncă.  

Anul 2015 a fost organizate două burse la nivel judeţean (pentru toate categoriile de 
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru absolvenţii instituţiilor de 
învăţământ).  Prin intermediul acestor burse au fost ocupate 1.192 persoane, aşa cum se 
poate observa din graficul următor: 
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III.5.  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, a constituit o 
prioritate şi in anul 2015, deşi numărul persoanelor disponibilizate colectiv in ultima 
perioadă nu este de amploarea celui înregistrat la sfârşitul anului 2009. 

 Pentru realizarea serviciilor de preconcediere au fost utilizate instrumentele   
prevăzute în actele legale în materie. 

  
 

Capitolul IV 
 

Realizarea indicatorilor de performanţa prevazuţi pentru anul 
2015 

 
Performanţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi responsabilitatea realizării 

programelor de ocupare şi formare profesională s-au evaluat şi în anul 2015, pe bază de 
indicatori de performanţă, care reflectă eficienţa şi rezultatele efortului pe linia ocupării şi 
aspectele calitative ale activităţii ei. Indicatorii de performanţă au fost stabiliţi în Contractul 
încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa.  
         Prin implementarea, în anul 2015, a 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 încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Agenţia 
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa, se prezintă astfel: 

  

Denumire indicator 
Programat 

2015 

Realizat 

30.11.2015 

Diferenta 

(+/-) 
R/P% 

Gradul de ocupare a locurilor de muncă vacante comunicate de 

angajatori şi înregistrate de ANOFM 75% 96.31% +21.31 128.41 

Gradul de ocupare a tuturor persoanelor din evidenţa ANOFM 

aflate în căutarea de loc de muncă 35% 24.59% -10.41 70.26 

Rata de participare a şomerilor la cursuri de formare 

profesională  12% 9.52% -2.48 79.33 

Ponderea participării femeilor la cursuri de formare profesională 

în total someri participanţi la cursuri 53% 66.01% +13.01 124.54 

Rata de participare a şomerilor la măsuri active  
100% 89.11% -10.89 89.11 

Rata de participare a şomerilor la măsuri active in primele luni 

de la inregistrare, respectiv:         

Rata de participare a şomerilor tineri la măsuri active în primele 

4 luni de la înregistrare 100% 99.79% -0.21 100.00 

Rata de participare a şomerilor adulti la măsuri active în primele 

6 luni de la înregistrare 75% 94.24% +19.24 125.65 

Ponderea tinerilor cu vârstă mai mica de 25 ani care ocupă un 

loc de muncă, participă la formare profesională, incheie un 

contract de ucenicie sau contract de stagiu 75% 23.96% -51.04 31.96 

Ponderea persoanelor ocupate din totalul participanţilor la 

măsuri active:         

în termen de 3 luni de la participarea la o măsură activă   20% 13.03% -6.97 65.15 

în termen de 6 luni de la participarea la o măsură activă 25% 22.21% -2.79 88.84 
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Ponderea persoanelor din grupurile cu nevoi speciale care 

beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională în 

numărul total de persoane din grupurile cu nevoi speciale din 

evidenţa ANOFM 65% 83.77% +18.77 128.87 

Ponderea persoanelor ocupate din randul absolvenţilor 

programelor de formare profesională:     

6 luni de la data susţinerii examenelor de absolvire 40% 49.95% +9.95 124.89 

12 luni de la data susţinerii examenelor de absolvire 30% 70.76% +40.76 235.96 

 

   PUNCTAJ TOTAL                                                                                  8.50 
 

           AJOFM Constanţa şi-a atins obiectivele stabilite în Contractul de 

Performanţă Managerială în proporţie de 85%. Cinci indicatori nu au fost realizaţi şi 

anume: 

Indicatorul 2. Gradul de ocupare a tuturor persoanelor din evidenţa ANOFM aflate 

în căutarea de loc de muncă, procent realizat de 24.59% faţă de valoarea programată prin 

contract de 35% la data de 31.12.2015. 

Indicatorul 3. Rata de participare a şomerilor la cursuri de formare profesională, 

procent realizat de 9.52% faţă de valoarea programată prin contract de 12% la data de 

31.12.2015. 

Indicatorul 5. Rata de participare a şomerilor la măsuri active, procent realizat de 

89.11% faţă de valoarea programată prin contract de 100% la data de 31.12.2015. 

Indicatorul 7. Ponderea tinerilor cu vârstă mai mică de 25 ani care ocupă un loc de 

muncă, participă la formare profesională, încheie un contract de ucenicie sau contract de 

stagiu, procent realizat de 23.96% faţa de valoarea programată prin contract de 75% la 

data de 31.12.2015. 

Indicatorul 8. Ponderea persoanelor ocupate din totalul participanti la masuri 

active: 

- La 3 luni de la participarea tinerilor la masuri active, procent realizat de 13.03% 

faţa de valoarea programată prin contract de 20% la data de 31.12.2015. 

- La 6 luni de la participarea adultilor la masuri active, procent realizat de 22.21% 

faţa de valoarea programată prin contract de 25% la data de 31.12.2015. 

 Nerealizarea indicatorilor menţionaţi se justifică prin aceea că numărul persoanelor 
aflate in evidenţă a fost mult mai ridicat in ultimii doi ani, faţă de anii anteriori, in timp ce 
oportunităţile de cuprindere in măsuri active, dar şi de ocupare au fost considerabil reduse, 
dat fiind şi situaţia economică precară. 

Somajul s-a restrâns, rata şomajului înregistrat a scăzut constant de la 4.3% în luna 
ianuarie 2015 pană în luna august (2,9%), începănd cu luna septembrie să crească 
datorită absolventilor, dar şi disponibilizărilor din turism şi a sectoarelor conexe, astfel că la 
31.12.2015 a fost 3.6%. Ponderea şomerilor beneficiari de indemnizaţii a scăzut în totalul 
şomerilor înregistraţi cu 7.99 puncte procentuale, crescând în schimb ponderea 
persoanelor neindemnizate. 

Pe niveluri de instruire, la persoanele cu studii liceale şi postliceale a fost o creştere 
de 1,02 puncte procentuale, în timp ce la persoane cu instruire primară, gimnazială sau 
profesională a fost o scădere de 0.20 puncte procentuale, la fel şi la cele cu pregătire 
superioară de 0.80pp. 
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Pe grupe de vârstă, creşterea numărului de şomeri s-a produs aproximativ în 
aceeaşi proporţie, dar cea mai afectată a fost grupa de vârstă sub 25 de ani, unde 
creşterea a fost de 5,08pp faţă de luna iunie 2015. 

Din totalul intrărilor în evidenţele şomajului 5.867 persoane şi-au pierdut locul de 
muncă în urma concedierilor, 1.571 sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, 4.470 
sunt persoane în căutarea unui loc de muncă  cu reluare în evidenţele agenţiilor de 
ocuparea forţei de muncă, iar 4.294 provin din alte situaţii. 

La ieşiri din şomaj 5.719 s-au încadrat în muncă pe perioadă determinată sau 
nedeterminată, 10.854 iesire prin nereinnoirea cererii, iar 1.939 au ieşit din alte cauze. 

Rezultatul este că diferenţa dintre intraţi în evidenţe prin concediere şi ieşiti prin 
încadrare în muncă este, în perioada analizată, de peste 500 de persoane. 

Începând din anul 2006 pe piaţa forţei de muncă din România s-a făcut simţit tot 
mai puternic un deficit care în unele ramuri s-a accentuat în asemenea măsură că a trebuit 
să se recurgă la import de forţă de muncă, cum ar fi în sectorul : reparaţii nave şi 
construcţii. 

Din cele prezentate rezultă că piaţa muncii este într-o continuă schimbare şi orice 
consideraţie în legătură cu aceasta trebuie să ţină seama de contextul mai larg, social 
economic al momentului. De asemenea, este importantă poziţia în sistem al celui care 
face consideraţiile. 

Având în vedere că în perioada actuală există un exces de forţă de muncă, este 
normal ca firmele să-şi găsească mai uşor personal în vederea încadrării. 

Tinând cont, că cei care au avut probleme în recrutarea personalului se plâng că 
sunt slab pregătiţi, ne conduce la concluzia că există forţă de muncă disponibilă, dar că 
aceasta în mare parte este slab pregătită. 

Prin urmare, ar trebui întărită componenta de formare profesională a persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă susţinută cu o consiliere profesională adecvată. 

De asemenea, ar trebui îndreptată atenţia spre noi măsuri de stimulare a 
angajatorilor în vederea dezvoltării de noi locuri de muncă, în domenii inovatoare, ţinand 
cont că majoritatea angajatorilor care ar dori să angajeze forţă de muncă, optează pentru 
meserii şi ocupaţii care au fost cautate pe piaţa muncii şi în anii anteriori. 

Evident că cunoaşterea şi capacitatea de previziune sunt limitate de nivelul actual 
al cunoştinţelor noastre şi al metodelor de investigare şi analiză pe care le utilizăm. 

Deşi cererea de locuri de muncă depăşeşte oferta, aceasta se concentrează cu 
preponderenţă în mediul urban, ceea ce duce la un nivel de ocupare destul de scăzut în 
mediul rural, în special în localităţile mai depărtate de centrele urbane, existând localităţi 
care depăşesc chiar şi de 10 ori media ratei şomajului pe judeţ. Cu toate acestea, chiar 
dacă se poate discuta de o rezervă de forţă de muncă în mediul rural, ea nu poate fi 
folosită din cauza faptului că cheltuielile necesare mobilităţii acestei forţe de muncă ar fi 
foarte mari, dar nici angajatorii şi nici persoanele care sunt in cautarea unui loc de muncă 
nu sunt dispuse întotdeauna să le facă sau nu au posibilităţile necesare. 
          Precizam ca AJOFM Constanţa, a luat măsuri cu scopul de realiza indicatorii de 
performanţă prevăzuţi în contractul de performanţă managerială pentru anul 2015, 
constând în creşterea gradului de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, 
în special a tinerilor cu vârstă mai mică de 25 de ani, măsuri care au în vedere ambele 
segmente ale pieţei muncii: 

 
- Campanie sustinută de informare în rândul angajatorilor referitor la obligaţia legală 

de declarare a locurilor de muncă vacante, prin contactarea angajatorilor cu oferte 
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publicate în presă (inclusiv pe site-urile din domeniu), comunicate de presă, cu 

ocazia diferitelor acţiuni la care agenţia a luat parte; 

- Stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor peste 45 de ani, întreţinători 

unici de familie, părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, sau pentru 

încadrarea persoanelor care mai au 3 ani până la îndeplinirea condiţiilor de 

pensionare, a absolventilor, etc. 

- Necesitatea formării profesionale a tinerilor, în meserii corespunzătoare din 

domeniul agriculturii şi conexe acestuia, dar şi în meserii care ar permite acestor 

persoane găsirea unui loc de muncă în alte zone ale judeţului; 

- Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă în ce priveşte integrarea instituţiei în reţeaua EURES, în vederea asigurării 

mobilităţii forţei de muncă în Spaţiul Economic European; 

- Pregătirea personalului propriu pe diferitele paliere ale activităţii proprii, dar mai 

ales  pentru accesarea fondurilor europene, cu precădere a Fondului Social 

European;   

- Incheierea de parteneriate intre AJOFM Constanta si actori relevanti de pe piata 

muncii; 

- Realizarea conditiilor pentru aplicarea si implementarea proiectelor cu finantare 

europeana in cadrul POSDRU 2007-2013 si POCU 2014-2020; 

- Creşterea gradului de informare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  

despre serviciile oferite de serviciul public de ocupare din judet, in special a tinerilor, 

prin creşterea gradului de personalizare a acţiunilor. 

Indicatorul 7 - ponderea tinerilor cu vârstă mai mică de 25 ani care ocupă un loc de 
muncă, participă la formare profesională, încheie un contract de ucenicie sau 
contract de stagiu 
        Menţionăm că acest indicator fiind nou, nu au existat instrumente de verificare 
eficiente în ceea ce priveşte cuprinderea tinerilor la formare profesională, dar şi a încadrări 
lor în urma medierii în primele 4 luni de la înregistrare. 

 
Capitolul V 

 

Munca in străinătate 
  
5.1 Plasarea cetăţenilor romani in străinătate 

  
Pentru atingerea obiectivului principal şi anume “cresterea gradului de ocupare” 

in cadrul AJOFM Constanţa funcţionează compartimentul EURES . Consilierul EURES 
specializat in probleme de mobilitate a forţei de muncă, oferă persoanelor aflate in 
căutarea unui loc de muncă : 

- obţinerea unui loc de muncă in condiţii sigure, facilitând intâlnirea dintre 
persoanele aflate in căutarea unui loc de muncă şi angajatori recomandaţi de reţeaua 
EURES din statele membre UE 
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- servicii gratuite de mediere privind incadrarea in muncă in străinătate 

- informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă 
şi de muncă din alte state 

 
Din activitatea desfăsurată a rezultat ca principale obstacole in calea mobilităţii 

lucrătorilor români in spaţiul european sunt necunoasterea limbii străine de circulaţie 
europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor in căutarea unui 
loc de muncă in altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul 
respectiv. 

In acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua 
EURES sunt foarte importante  in prevenirea fenomenului migraţiei ilegale şi, mai ales, in 
gestionarea migraţiei legale. 

Referitor la activitatea AJOFM Constanţa menţionăm faptul că prin intermediul 
consilierului EURES : 

 Preluare oferte locuri de muncă vacante de la angajatori care doresc să 
angajeze cetăţeni din state terţe, 

 Verificarea formularelor primite, 

 Consiliere privind modul de completare a formularelor, 

 Traducerea, cănd este cazul, a ofertelor primite, 

 Inregistrarea informatica pe site-ul Eures a ofertelor primite, 

 Tehnoredactarea si eliberarea adeverinţelor necesare pentru depunerea 
dosarului la ORI. 

- Colaborare cu Biroul Acorduri Bilaterale din cadrul Direcţiei EURES-ANOFM 

 Selectie pentru domeniul agricol in Danemarca: ianuarie 2015 Botosani; 

 Selectie pentru personal Hoga in Germania: februarie 2015 Brasov; 

 Selectie pentru domeniul agricol in Spania: ianuarie 2015 Alexandria si Targu 
Jiu; 

 Selectie pentru factor postal si ambalator manual  in Germania: februarie 
2015 Bucuresti; 

 Selectie pentru studenti pentru domeniul HOGA  in Germania: ianuarie 2015 
Bucuresti 

- Participare la seminarii/Burse 
o Seminar „Zilele Informarii – Munca in Olanda – februarie 2015; 
o Selectie pentru persoanele care doresc sa lucreze in domeniul Hoga in 

Germania – Bucuresti; 
o Participare la activitatea de informare privind reteaua EURES in randul 

studentilor – iulie 2015 Vama Veche; 
o Seminar: Intalnirea Anuala a consilierilor Eures: 19.10-23.10.2015; 
o Participare la Bursa generala a locurilor de munca – 24.04.2015 si Bursa 

absolventilor – 25.09.2015. 
Datorita faptului ca majoritatea procedurilor de aplicare presupun, in urma 

demersurilor facute de consilierul EURES local, contactul direct intre angajator si persoana 
in cautarea locului de munca, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace 
electronice, nu toţi solicitanţii anunţa finalitatea negocierilor, avand in vedere ca nu exista 
obligativitate in acest sens. De aceea informaţiile agentiei noastre despre numarul de 
persoane care au incheiat contracte de munca in spaţiul european se bazeaza mai ales pe 
bunavoinţa aplicanţilor sau, in cazurile in care procedurile il presupun, pe feed-back-ul 
angajatorilor.          
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Capitolul VI 
 

Coordonarea sistemelor de securitate sociala 
 

            Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, au devenit direct aplicabile 
Regulamentele comunitare 1408/71 şi 574/72 privind coordonarea sistemelor de securitate 
socială pentru lucrătorii migranţi şi membrii lor de familie.  
            În anul 2015, AJOFM CONSTANTA a primit de la instituţii competente din alte 
State membre UE sau de la persoane fizice interesate un număr de peste 83 formulare 
E301 in vederea obtinerii dreptului la prestatie de somaj intr-unul din statele membre 
UE/SEE. De asemenea, agenţiile judeţene au emis 52 formulare E302  in vederea obtinerii 
ajutorului suplimentar intr-unul din statele membre UE/SEE. Dosare primite conform art. 
64 din Regulamentul CEE 883/2004; intocmitrea formularului U009 in vederea mentinerii 
in plata a somerului si a formularului U013 pentru persoanele pentru care s-a solicitat de 
catre statul membru, in vererea platii. 
 

Capitolul VII 
 

Proiecte ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Munca finanţate din fonduri externe 

 
PROIECTE in care AJOFM Constanta este beneficiar: 

 “SOPIM - Servicii de ocupare pentru o piata inclusiva a muncii”, 
POSDRU/180/4.1/S/154577 
Obiectiv general : imbunătăţirea şi diversifica tipurile de servicii furnizate de catre AJOFM-
urile partenere, cu o atenție sporită acordată clienţilor apartinand grupurilor vulnerabile, cu 
risc crescut de marginalizare pe piata muncii si de excluziune sociala. Aceasta presupune 
identificarea si dezvoltarea de mecanisme si instrumente care sa sprijine integrarea pe 
piata muncii, inteleasa ca ocupare, mentinere si egalitate de sanse pentru persoanele 
vulnerabile. 
        Grupul tinta este format din cele 3 AJOFM-uri partenere ( Valcea, Brasov, 
Constanta). 

   Perioada de implemetare a proiectului este: 01.03.2015 – 31.12.2015 
         Valoarea totala a proiectului : 4.624.311 lei. 
 
„ARHISPO –Arhivare SPO” POSDRU/180/4.1/S/155355 

Obiectivul general: cresterea calitatii, eficientei si transparentei Serviciului Public de 

Ocupare prin crearea unei baze de date centralizate a documentelor gestionate de SPO. 

        Grupul tinta este format din cele 3 AJOFM-uri partenere ( Valcea, Tulcea, Constanta). 
         Valoarea totala a proiectului : 8.617.610,69 lei, din care cota aferenta agentiei este 

2.154.402,67 lei. 

 
PROIECTE in care AJOFM Constanta este partener: 

“ Masuri integrate de Modernizare si Armonizare a Proceselor Serviciului Public de 
Ocupare, in vederea eficientizarii activitatii si reducerii duratei de furnizare a serviciilor 
specializate catre cetateni”    POSDRU/111/4.1/S/91888 
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Obiectiv general : modernizarea serviciilor oferite de cele 4 AJOFM-uri partenere prin 
punerea la dispozitia clientilor a 12 puncte self-service. 

     Grupul tinta este format din cele 4 AJOFM-uri partenere ( Ilfov, Ialomita, Giurgiu, 
Constanta). 
     Perioada de implemetare a proiectului este: 01.03.2012 – 31.08.2014 prelungit in 
2015 

Valoarea totala a proiectului : 14.938.595 lei, din care cota aferenta agentiei este 
30.530 lei. 
 

“ Competente si servicii pentru Europa 2020 - PES.EU2020”     
POSDRU/124/4.2/S/132177 
Obiectiv general: cresterea nivelului de competente profesionale ale personalului SPO prin 
formarea profesionala specifica din perspectiva prioritatilor Europa 2020. 
          Perioada de implemetare a proiectului este: 07.02.2014 – 07.08.2015 
          Valoarea totala a proiectului :  7.925.908 lei, din care cota aferenta agentiei este 
420.267 lei. 
 
“ Parteneriat pentru ocupare in regiunile Bucuresti - Ilfov, Nord-Est si Sud-Est” 
POSDRU/125/5.1./128806 
Obiectiv general: facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor inactive, persoanelor 
aflate in cautarea unui loc de munca, somerilor (in special someri de lunga durata) si 
persoanelor care au parasit timpuriu scoala din regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est si Sud-
Est, prin interventii integrate dedicate imbunatatirii capacitatii lor de ocupare si atragerii lor 
pe piata muncii. 

     Grupul tinta este format din cele 3 AJOFM-uri partenere ( Ilfov, Neamt, Constanta). 
          Perioada de implemetare a proiectului este: 31.03.2014 – 30.11.2015 
          Valoarea totala a proiectului :  6.966.501 lei, din care cota aferenta agentiei este 
57.519 lei. 
 
“ STIL ACTIV” - Solutii Simple pentru Integrarea pe piata muncii a somerilor, somerilor de 
lunga durata si persoanelor in cautarea unui loc de munca din judetul Constanta 
POSDRU/128/5.1./129266 

Obiectiv general: facilitarea integrarii pe piata europeana a muncii a 270 de persoane fara 
loc de munca prin oferirea in cadrul proiectului a unui pachet complex de servicii suport 
pentru crearea competentelor profesionale si profesionale necesare unei vieti active pe 
piata muncii 
           Perioada de implemetare a proiectului este: 13.03.2014 – 13.09.2015 
           Valoarea totala a proiectului :  2.122.082 lei, din care cota aferenta agentiei este 
60.536 lei. 
 

“ INOVAT” – Reintegrarea somerilor pe segmentele innovative ale industriei usoare 
POSDRU/125/5.1./124814 

Obiectiv general: facilita integrarea pe piata muncii a 502 someri/persoane in cautarea 

unui loc de munca pe piata muncii pe segmentele domeniului de textile si confectii care 

inoveaza si se dezvolta rapid. 

           Perioada de implemetare a proiectului este: 31.03.2014 – 31.05.2015 
           Valoarea totala a proiectului :  3.715.145 lei, din care cota aferenta agentiei este 
107.974 lei. 
 
“ Masuri active integrate pentru somerii din Regiunile Nord-Est si Sud-Est – sustenabilitate 
in sfera turismului      POSDRU/125/5.1./S/133744 



 19 

Obiectiv general: cresterea gradului de ocupare si reducerea somajului, inclusive 

reducerea somajului de lunga durata, prin servicii integrate si dobandirea de competente 

noi in ocupatii din sfera serviciilor turistice pentru a raspunde cat mai bine nevoilor in 

continua evolutie de pe piata muncii si facilitarea unui loc de munca 

           Perioada de implemetare a proiectului este: 01.04.2014 – 01.10.2015 
           Valoarea totala a proiectului :  3.598.353 lei, din care cota aferenta agentiei este 
797.729 lei. 
 
“ Harta resurselor umane”    POSDRU/180/4.1/S/154624 
Obiectiv general : cresterea eficientizarii si imbunatatirii capacitatii si calitatii Serviciului 
Public de Ocupare prin dezvoltarea unor instrumente si metode care sa duca la 
diminuarea ratei somajului. 

     Grupul tinta este format din cele 3 AJOFM-uri partenere ( Dolj, Constanta SI Centrul 
de FP). 
     Perioada de implemetare a proiectului este: 01.03.2015 – 31.12.2015 

Valoarea totala a proiectului : 8.682.505,00 lei, din care cota aferenta agentiei este 
388.865,00 lei. 

 
. 

 

Capitolul VIII 
 

Bugetul asigurarilor pentru somaj 
 
În forma sa definitivă, bugetul a prevăzut un volum al veniturilor în valoare de 

35.192.000 lei, cu  19,9   puncte procentuale mai mic decât cele realizate în anul 
precedent, iar pentru cheltuieli suma de 48.672.400 lei, cu 74  puncte procentuale peste 
nivelul celor realizate în anul precedent, stabilindu-se astfel ca, la încheierea exerciţiului 
financiar 2015, rezultatul acestuia să se concretizeze într-un deficit în valoare de -
16.920.190,50 lei, din care -21.268.240,84 lei deficit bugetului asigurarilor pentru somaj si 
4.348.100,34 lei excedentul fondului de garantare.  

 
VIII.1 Execuţia bugetului asigurărilor pentru 
 
Execuţia bugetară, faţă de prevederile definitive, stabilite prin bugetul rectificat, se 

prezenta, la data de 31.12.2015 astfel:  
                                                                                                                          <Ron> 

Indicator Program Realizat % 

Venituri 35.192.000 30.405.293 86,40 

Cheltuieli 48.672.400 42.764.040 87,86 

Excedent / Deficit -13.480.400 -12.358.747 -91.68 

  

Bugetul, în ultima sa formă, a prezentat un volum al veniturilor care a fost mai mare 
decât cel prevăzut iniţial. Astfel deficitul programat pentru finele anului bugetar a scăzut cu  
50,25 pp. 

Putem afirma astfel că, în general, procesul bugetar în domeniul asigurărilor pentru 
şomaj s-a înscris în coordonatele unei abordări realiste, în concordanţă cu contextul 
macroeconomic şi cu priorităţile Guvernului privind: menţinerea deficitului de cont curent în 
limite sustenabile; consolidarea veniturilor bugetare în vederea asigurării resurselor 
financiare necesare susţinerii angajamentelor de cheltuieli cu care România urmează să 
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se confrunte în anii care urmează; stimularea creşterii durabile şi asigurarea capacităţii de 
absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune. 

Trebuie menţionat că 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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Pe fondul celor prezentate, se constată că bugetul asigurărilor pentru şomaj a 

întâmpinat dificultăţi privind capacitatea sa de a asigura resursele necesare finanţării în 
bune condiţii a tuturor activităţilor prevăzute în programele de ocupare şi de formare 
profesională, precum şi pe cele de funcţionare a sistemului şi de gestionare a fondului, 
putându-se finanţa doar obligatiile majore si cu maxima economie la titlul „Bunuri si 
servicii”. 
 

VIII.2 Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj  

 
           Aşa cum s-a menţionat, 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 48.672.400 lei, cheltuiala efectivă a reprezentat    87.86  %, 
adică 42.764.040 lei. 

Aceasta execuţie bugetară s-a realizat, prin estimarea volumului programat al 
cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, a semnificat o restrângere a resurselor 
alocate, si s-a datorat cresterii substanţiale a numărului de beneficiari ai măsurilor de 
protecţie socială.  
 Cu toate acestea în anul 2015, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a fost finanţat 
un întreg complex de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, prezentat în 
capitolele anterioare ale prezentului raport. 

In perioada ianuarie-decembrie 2015 , Agenţia  Judeteana pentru Ocuparea Fortei 
de Munca Constanta a cheltuit urmatoarele sume de bani, pentru aplicarea masurilor 
active de ocupare a fortei de munca : 
-        organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala 196.734  lei; 
-        ocuparea fortei de munca prin acordarea de alocatii pentru şomerii care se incadreaza 
inainte de expirarea perioadei de şomaj 452.763 lei 
-          încadrarea şomerilor in varsta de peste 45 de ani si a intretinatorilor parinti unici 
sustinatori ai familiilor monoparentale prin subventionarea locului de munca 501.266 lei; 
-        încadrarea prin subventionarea locurilor de munca a şomerilor care mai au 3 ani pana 
la implinirea varstei de pensionare 39.773  lei 
-        încadrarea şomerilor prin stimularea mobilitatii fortei de munca 23.500 lei; 
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-        încadrarea absolventilor din institutii de invatamant prin subventionarea locului de 
munca   557.632 lei;  
-        încadrarea absolventilor prin acordarea primei de încadrare 63.166 lei; 
-        încadrarea prin incheierea de contracte de solidaritate, in baza Legii 116/2002  - 9.148 

lei. 
Astfel putem evidentia faptul ca suma totala cheltuita pentru aplicarea masurilor 

active de ocupare a fortei de munca, pentru anul 2015, a fost de 1.661.367 lei. 
      Se poate remarca faptul ca cea mai accesata masura activa de catre angajatori 
pentru care s-au alocat si cele mai multe resurse financiare o reprezinta incadrarea 
persoanelor peste 45 de ani sau unici intretinatori de familie. Angajatorii prefera acest 
tip de masura activa datorita faptului ca persoanele care fac parte din aceasta categorie 
de varsta detin experienta profesionala, mobilitatea pe piata muncii in randul acestei 
categorii este scazuta  motiv pentru care firma poate avea o anumita stabilitate in procesul 
de productie. 

 Totodata, pentru aplicarea masurilor pasive s-a cheltuit suma de 33.289.290 lei 
astfel : 
-          indemnizatia de şomaj, plati compensatorii 25.318.756 lei  
-     contributii aferente la asigurarile sociale si de sanatate ale şomerilor 7.970.534 lei 
  Se poate preciza faptul ca ponderea cheltuielilor efectuate din bugetul AJOFM 
Constanta o reprezinta aplicarea masurilor pasive, fiind cu 85.4% mai mare  decat 
cu masurile active.  
 

VIII.3 Excedentul bugetului asigurărilor pentru şomaj 
 

 Exerciţiul financiar al anului 2015 s-a încheiat cu un deficit de  12.358.747 lei, care 
au diminuat din disponibilităţile băneşti provenind din anii anteriori, determinand un sold la 
finele anului al resurselor financiare ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în sumă de lei. 
 

CAPITOLUL IX 
 

    ACTIVITATEA CONDUCERII SI COMPARTIMENTELOR 
FUNCTIONALE ALE AGENTIEI JUDEŢENE PENTRU 

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CONSTANTA 
 

Consiliul consultativ al agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă Constanta 
a funcţionat în condiţii optime,  partenerii sociali constituind un sprijin real şi eficient pentru 
conducerea executiva ale agenţiei judeteana. 

 

Director Executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanta 
a asigurat ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Consultativ, a adaptat activitatea 
astfel încât obiectivele agenţiei stabilite în documentele programatice naţionale, dar şi cele 
prevăzute în Contractul de performanţă managerială încheiat cu Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă să fie îndeplinite.  

A participat activ la diferite proiecte şi seminarii judetene, naţionale şi internaţionale 
care au avut ca obiect activitatea de ocupare, precum şi în cadrul unor comisii, consilii 
regionale, grupuri  de coordonare  înfiinţate la nivelul altor instituţii judetene si regionale.  

De asemenea, a reprezentat Agenţia Judeţenă pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
în calitate de şef al Serviciului Public de Ocupare din România, la întâlnirile de lucru 
formale şi informale organizate la nivel national, a realizat contacte de colaborare şi a 
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dezvoltat relaţiile cu diferite servicii publice de ocupare şi alte organisme nationale si 
internaţionale.  

A reprezentat instituţia în relaţia cu presa scrisă, audio şi vizuală judeţenă si 
nationala.  

 

Director Executiv Adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Constanta a coordonat activitatea direcţiilor din instituţie şi a acţionat pentru 
implementarea hotărârilor adoptate de consiliul consultativ. A asigurat transparenţă în ce 
priveşte activitatea sa şi accesul la datele şi informaţiile referitoare la acţiunile desfăşurate 
de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile subordonate.  

 
Compartiment Informatica, Analiza pieţei muncii şi programe de ocupare  a asigurat 

urmărirea evoluţiilor şi tendinţelor şomajului înregistrat la nivel judeţean şi pe diferitele 
structuri ale acestuia, acestea constituind  baza stabilirii obiectivelor şi elaborării 
programelor de măsuri pentru stimularea ocupării.   

A elaborat programul anual de ocupare a forţei de muncă  pe diferitele sale structuri 
pentru anul 2016. 

A monitorizat şi coordonat:  
─ implementarea programelor de ocupare a forţei de muncă cu finanţare din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2015; 
─ realizarea indicatorilor de performanţă managerială stabiliţi în contractele 

angajament încheiate cu Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;  
─ organizarea burselor locurilor de muncă generale şi speciale de la nivelul agenţiei 

teritoriale pentru piaţa judeteană a muncii;  
─ programe şi proiecte cu finanţare externă implementate în scopul creşterii 

şanselor de ocupare a persoanelor aflate în evidenţele agenţiei, cu precădere a celor cu 
acces mai greu pe piaţa 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 (caravanele ocupării în mediul rural şi în comunităţile de romi, 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 realizate de structurile teritoriale. 
A întocmit Raportul de activitate pentru anul 2015, Bilanţul de ocupare pe anul 

2015, rapoartele trimestriale privind realizarea prevederilor contractului de performanţă 
managerială încheiat cu Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi alte 
materiale solicitate de instituţiile  Prefectului (note, puncte de vedere cu privire la acte 
normative, planuri de actiune etc). 

      Principalele obiective ale informaticii în anul 2015 au fost: menţinerea în funcţiune 
şi actualizarea sistemului informatic judeţean, suport pentru angajaţii din AJOFM – 
utilizatori ai serviciilor informatice furnizate prin contract pentru a-şi însuşi conceptul de 
“Call center” şi acomodarea cu noile proceduri de comunicare. 

 
Compartiment Formare Profesională  a urmărit implementarea, pe parcursul anului 

2015, a obiectivelor stabilite prin documentele programatice în domeniul formării 
profesionale, obiectivele prevăzute în Strategia pe termen scurt şi mediu pentru formare 
profesională continuă, 2007 – 2014.  

Astfel, a 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 



 23 

consiliere, stabiliţi în contractul angajament de performanţă managerială încheiat cu 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,  

  - activitatea Centrului de formare profesională din cadrul agenţiei judetene, 
 - activităţile prevăzute prin protocoalele de colaborare/acorduri/ parteneriate 

încheiate cu ceilalţi actori din domeniul informării şi consilierii profesionale, 
 - implementarea obiectivelor proiectului „Informare şi Consiliere privind Cariera”, 
 - implementarea programului “De la şcoală la viaţa profesională, spre carieră” care 

are ca scop prevenirea reducerii şomajului în rândul tinerilor, 
           Prin reprezentanţii săi, Compartimentul Formare Profesională a participat activ la 
diferite proiecte şi seminarii judeţene care au avut ca obiect activitatea de formare 
profesională şi cea de informare şi consiliere profesională.  

 

            Serviciu buget a avut ca principal obiectiv asigurarea susţinerii financiare a măsurilor 
de stimulare a ocupării şi plăţii drepturilor băneşti ale şomerilor, precum şi a măsurilor de 
protecţie socială specială, în cazul persoanelor disponibilizate în urma concedierilor 
colective, a gestionat fondul de garantare a creanţelor salariale. 
Totodată a asigurat resursele materiale şi financiare necesare bunei funcţionări a activităţii 
la  nivel judeţean şi local, precum şi a centrelui regional de formare profesională a adulţilor 
(conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat).  
Anul bugetar 2015 a fost un an cu multe constrângeri bugetare, având în vedere şi 
rectificările determinate de evoluţiile bugetului consolidat din care face parte şi bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. Chiar şi în aceste condiţii, nu s-au înregistrat disfuncţii majore în 
asigurarea resurselor pentru realizarea obiectivelor în domeniul ocupării şi formării 
profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. 

 

Compartiment resurse umane şi salarizare a asigurat gestionarea resurselor umane la 
nivel judeţean prin organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi 
selectarea personalului, întocmirea statelor de funcţii, de personal şi a organigramei 
pentru AJOFM Constanta, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici pentru personalul propriu, a elaborat procedurile privind aplicarea 
unitară a legislaţiei în domeniu pentru aparatul propriu şi unităţile subordonate, informarea 
şi consilierea responsabililor de resurse umane privind modificarile legislaţiei în domeniul 
funcţiei publice, a salarizării. 

Prin implementarea planului de formare profesională a personalului propriu, în 
cursul anului 2015  o persoana a participat la cursul „Monitorizare Proiecte”. Toate 
persoanele angajate in cadrul agentiei au fost cuprinse in cursuri de formare profesionala  
organizate de CNFPPP Rasnov si in cadrul proiectelor finantate din FSE. 

 

   Compartiment juridica şi metodologie  a avizat pentru legalitate actele administrative, 
contractele, protocoalele precum şi alte acte juridice prin care Agenţia Judeţeana pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă se angajează patrimonial şi a acordat asistenţă juridică în 
rezolvarea problemelor specifice unor compartimente din cadrul instituţiei pentru 
implementarea acţiunilor specifice (precum şi a persoanelor fizice autorizate să 
desfăşoare activităţi independente, aplicarea prevederilor legale, incidente în materia 
funcţiei publice şi a funcţionarilor publici). 

În anul 2015, din 300 de solicitări reprezentând adrese şi petiţii formulate de 
persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, au fost soluţionate un număr de 
300. 
            La finele anului 2015, situaţia litigiilor în care Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă a avut calitate procesuală este urmatoarea: din totalul de 18 litigii 
repartizate spre soluţionare, 3 litigii au fost soluţionate prin rămînerea definitivă şi 
irevocabilă a hotărârilor judecătoreşti, 15  litigii au ramas pe rolul instanţelor de judecată. 
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             Tot in cursul anului 2015 in cadrul compartimentului au fost acreditati mai multi 
furnizori de servicii specializate de ocupare astfel: 2 pentru serviciul de informare si 
consiliere pe piata interna a muncii si unul pentru serviciul de mediere. 
 

Compartimentul audit  public intern şi-a desfăşurat activitatea pe trei domenii mari: 
auditul public intern, controlul financiar propriu şi controlul măsurilor active.  

Scopul principal identificarea motivelor care ar fi putut genera erori, gestiunea 
defectuoasa sau frauduloasa, dar si propunerea masurilor de remediere ale acestora. 
            Misiunile de audit au avut ca tematica atat regularitatea activitatilor (verificarea 
conformitatilor operatiunilor), dar si evaluarea sistemului de control managerial. 
In acest context activitatile propuse si aprobate pentru a fi auditate au fost activitati de 
volum si complexitate mare, pentru a acoperi o cat mai mare arie de activitati din cadrul 
institutiei, in scopul obtinerii unor rezultate cat mai reprezentative, avandu-se totodata in 
vedere evenimentele potentiale care puteau afecta desfasurarea misiunilor planificate ( 
misiuni de consiliere neformalizate, actiuni de control din afara institutiei). 
In cursul  anul 2015 au avut loc  3 actualizari a planului anual de audit, astfel: 
- in februarie  2015 s-a introdus o misiune ad-hoc solicitata de ANOFM cu tema – Modul 
de organizare, desfasurare si raportare a sedintelor Consiliului Consultativ din cadrul  
AJOFM ; 
-iulie 2015 s-a  introdus o misiune ad-hoc solicitata de ANOFM cu tema – Analiza modului 
de respectare, de catre agentii economici, a conditiilor  de acordare a masurilor active, 
prevazutende art.85 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca; 
-in octombrie 2015 la solicitarea UCAPI s-a dispus ca misiunea cu tema- Definirea clara a 
mandatelor institutiilor administratiei publice la nivel central (inclusiv a institutiilot 
subordonate si deconcentrate) sa nu se mai realizeze in anul 2015. 
In anul 2015 s-au planificat si realizat un numar de 6 misiuni din care 2 misiuni ad-hoc, cu 
o durata medie a unei misiuni de 32 zile/om. 
Gradul de indeplinire a planului de audit la sfarsitul anului 2015 este de 100%. 
  
           Compartimentul control măsuri active  a avut ca principale obiective în anul 2015 
evaluarea legalitatii aplicarilor măsurilor active sub aspectul respectării ansamblului 
principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile, evaluarea 
sistemului de control intern al măsurilor active cu scopul de a stabili dacă acesta 
funcţionează eficace şi eficient, pentru identificarea deficientelor şi trasarea de măsuri, 
stabilire de termene şi persoane responsabile, pentru corectarea acestora, examinarea la 
nivelul agenţiei, dacă în urma aplicării măsurilor active, destinate atât persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de munca cât şi de stimulare a angajatorilor în vederea încadrării în 
muncă a şomerilor, au fost indeplinite sarcinile şi indicatorii de performanţă stabiliţi.  

Ca urmare a controalelor financiare de gestiune, desfăşurate conform programului 
aprobat, s-au identificat unele deficienţe şi s-au propus măsuri operative pentru înlăturarea 
acestora. 

Pe parcursul anului 2015 s-au efectuat 86 controale planificate pentru cunoaşterea 
activităţii acestor structuri. Prin aceste misiuni de control au fost identificate deficienţe în 
aplicarea măsurilor active, depistarea unor agenţi economici care nu respectă clauzele 
contractuale, iar pentru remediere s-au stabilit măsuri, termene şi responsabilităţi. 

 
Compartiment EURES a desfăşurat activitatea specifică de consiliere şi informare a 

cetăţenilor români care lucrează sau doresc să lucreze în străinătate privind legislaţia 
aplicabilă, drepturile şi obligaţiile pe care le au în calitate de angajat pe teritoriul unui alt 
stat etc. 

Pentru aceasta a asigurat: 
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- monitorizarea petiţiilor şi sesizărilor cu privire la problemele legate de încălcarea 
drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate; 

- servicii de informare, consiliere si mediere; 
- participarea la campanii de informare în străinătate privind drepturile românilor pe 

teritoriul altor state cu care România are acorduri bilaterale în domeniul schimbului 
de forţă de muncă; 

- participarea activă  la seminarii organizate în ţară şi în străinătate pe probleme din 
domeniul de competenţă. 
De asemenea, prin Consilierul EURES, a reprezentat Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă  în relaţia cu presa scrisă, audio şi vizuală în domeniul de 
competenţă.   
  

Direcţia Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ a avut o contribuţie 
deosebită în promovarea şi mediatizarea serviciilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă prin: 

- Organizarea de conferinte de presa la nivel local cu ocazia diferitelor actiuni pe care 

le-a intreprins AJOFM Constanta; 

- Emiterea de comunicate de presa la nivel local si national; 

- Asigurarea interfetei intre mass media scrisa, audio si video de la nivel local si 

national pentru acordarea de interviuri de catre conducerea AJOFM Constanta cat 

si de catre alti reprezentanti ai agentiei; 

- Realizarea de materiale informative cu privire la actiunile intreprinse de AJOFM 

Constanta; 

- A monitorizat mass-media si a informat conducerea AJOFM Constanta cat si 

ANOFM cu privire la articolele aparute in presa scrisa, audio si video, legate de 

activitatea AJOFM Constanta  care au legatura cu domeniul de activitate al 

agentiei; 

- Organizarea sedintelor Consiliului Consultativ al AJOFM Constanta; 

- Realizarea materialelor informative care au fost puse la dispozitia membrilor 

Consiliului Consultativ; 

- Participarea la emisiunile realizate de mass-media audio si video pe plan local. 

         In anul 2015, activitatea AJOFM Constanta a fost reflectata in presa  locala si 

nationala intr-un numar de 987 aparitii, dupa cum urmeaza: 589 aparitii in presa scrisa, 

224 aparitii in presa audio si 173 aparitii in presa video. 

        In urma analizei articolelor referitoare la activitatea AJOFM Constanta, s-a constatat 
faptul ca ziarele cu tirajul cel mai mare au preluat si difuzat materialele referitoare la 
activitatea AJOFM Constanta. 

Cel mai intens au fost mediatizate materialele referitoare la : 
- locurile de munca vacante - 261 aparitii 

- bursa locurilor de munca – 87 aparitii 

- rata somajului – 229 aparitii 

- locurile de munca vacante din spatial UE – 118 aparitii. 

        Relevanta pentru intensitatea si calitatea mediatizarii actiunilor AJOFM Constanta a 
fost si existenta unor rubrici permanente in cadrul ziarelor locale, fapt ce dovedeste 
realizarea unei bune relatii de colaborare intre AJOFM Constanta si mass-media locala, 
reflectand in acelasi timp importanta pe care a castigat-o agentia in opinia publica. 
       Imaginea AJOFM Constanta  in presa locala, in anul 2015, poate fi considerate ca una 
pozitiva. 



 26 

          Compartimentul a asigurat buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului Consultativ al 
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin colectarea şi distribuirea în 
termen a materialelor supuse dezbaterii şi aprobării membrilor consiliului, redactarea 
proceselor verbale, asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea şedinţelor. 
 

CONCLUZII 
 

Este ştiut faptul că evoluţiile privind ocuparea forţei de muncă şi, in general, ale 
fenomenelor care au loc pe piaţa muncii nu pot fi separate de contextul demografic, dar 
nici de fenomenele ce s-au manifestat pe plan european, de creşterea sau descreşterea 
economică , de dialogul şi relationarea directă dintre cererea şi oferta de forţă de muncă , 
respectiv dintre angajatori şi persoane aflate in căutarea unui loc de muncă. 

De asemenea, ar trebui indreptata atentia spre noi masuri de stimulare a 
angajatorilor in vederea dezvoltarii de noi locuri de munca, in domenii inovatoare.  

Analiza activităţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa 
trebuie facută avand in vedere contextul economic şi social la nivelul judeţului . 

Putem spune că implementarea programelor de ocupare, a planului de formare 
profesională, a proiectelor cu finanţare externă, a celorlalte acţiuni au avut ca scop final 
atingerea obiectivelor instituţiei publice. 

In acest context, din prezentarea rezultatelor obţinute , se poate formula concluzia 
potrivit căreia A.J.O.F.M. Constanţa şi-a desfăşurat activitatea in condiţii orientate spre 
creşterea gradului de ocupare şi scăderea reală a ratei şomajului . 
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