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CAPITOLUL I 

 

OBIECTIVELE SI DIRECTIILE DE ACTIUNE 

ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VASLUI 

ÎN ANUL 2017 

 

 

In vederea implementarii strategiilor si politicilor elaborate in domeniul ocuparii fortei de munca si a 

realizarii indicatorilor de performanta manageriala, indicatori cantitativi si calitativi rezultati din 

cuantificarea masurilor cuprinse in Strategia guvernamentala in domeniul ocuparii fortei de munca, 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui asigura implementarea la nivel judetean a 

masurilor de prevenire a somajului, protectia sociala a persoanelor neincadrate in munca, organizeaza 

si coordoneaza activitatea de ocupare si de formare profesionala a fortei de munca. 

Pentru realizarea obiectivelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in domeniul ocuparii 

fortei de munca Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui realizeaza, in principal, 

urmatoarele activitati: 

a) informarea si consilierea profesionala; 

b) medierea muncii; 

c) formarea profesionala; 

d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei 

afaceri; 

e) completarea, in conditiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor carora li s-a stabilit dreptul la 

indemnizatia de somaj si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform 

prevederilor legale in vigoare; 

f) stimularea mobilitatii fortei de munca; 

g) stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor; 

h) stimularea angajatorilor care incadreaza in munca persoane in baza unui contract de ucenicie la 

locul de munca; 

i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca; 

j) efectuarea platii drepturilor de protectie sociala ce se suporta din bugetul asigurarilor de 

somaj, potrivit legii; 

k) efectuarea platii creantelor salariale ce se suporta din Fondul de garantare pentru plata creantelor 

salariale, in limitele si in conditiile prevazute de lege. 

Pentru indeplinirea atributiilor A.J.O.F.M. Vaslui coopereaza cu autoritatile administratiei publice 

locale, cu organizatiile guvernamentale, cu societatea civila, cu furnizorii de ocupare din domeniul 

privat si cu partenerii sociali, iar directorul executiv al agentiei, in indeplinirea atributiilor ce-i revin 

potrivit legii, este sprijinit de un Consiliu Consultativ tripartit care este constituit si functioneaza 

potrivit prevederilor legale. 
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CAPITOLUL II 

SITUATIA SOMAJULUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2017 

 

 

Rata somajului in anul 2017 se situeaza la un nivel usor mai ridicat decat anul precedent, media ratei 

somajului in 2017 fiind de 10,94% in timp ce in anul 2016  a fost de 10,89 %, cresterea fiind de  0,05 

p.p. Rata somajului la barbati a fost in mod constant, pe toata perioada analizata, mai mare decat cea 

inregistrata in randul femeilor, la finele anului 2017 rata somajului masculin fiind de 13,51%, iar cea 

feminina de 8,37%. 

 

Evolutia ratei somajului, in judetul Vaslui, in anul 2017, a avut o evolutie diferita fata de anul anterior 

in sensul ca de la inceputul anului si pana la sfarsitul acestuia s-a inregistrat un trend descrescator, 

pornind de la un pol de maxim in luna ianuarie de 12,00% si ajungand la un pol de minim de 10,18% in 

luna noiembrie. Spre sfarsitul anului 2017 se inregistreaza o usoara crestere a ratei somajului raportata 

la luna anterioara, ajungand la valoarea de 10,19% . 

              -%- 

Indicator / luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

Rata somaj 12,00 11,50 11,40 11,30 11,00 10,80 10,90 10,96 10,56 10,52 10,18 10,19

Rata somaj femei 8,8 8,3 8,5 8,4 8,6 8,6 8,3 8,24 8,51 8,25 8,06 7,9  
 

Graficul de mai jos  prezinta evolutia ratei somajului in anul 2017, la nivelul judetului Vaslui. 

 
Sursa : AJOFM Vaslui 

 

Rata somajului in randul femeilor este asemanatoare ratei somajului inregistrat la nivelul judetului, in 

sensul ca are acelasi trend descrescator pana la sfarsitul anului cand inregistreaza un minim de 7,9% , 

cu  o scadere de 0,9 p.p. fata de inceputul anului. In luna noiembrie se inregistreaza o scadere fata de 

luna anterioara cu 0.21 p.p. valoarea fiind de 8,06%, iar in luna decembrie scade cu 0.16 p.p. fata de 

luna anterioara.  

 

Conform articolului 70 din Codul Muncii, angajatorii au obligatia de a comunica Agentiei Judetene 

pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui , notificarile privind concedierile colective pe care 

intentioneaza , astfel incat, persoanele afectate de aceste disponibilizari sa poata beneficia de masuri 

de protectie sociala conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea 

ocuparii  fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Incepand cu luna ianuarie 2017 si pana la finele lunii decembrie au fost estimate a fi disponibilizate 

colectiv un numar de 395 persoane, dar practica arata ca agentii economici si-au revizuit programele de 
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restructurare, astfel incat, disponibilizarile colective efective de personal in perioada ianuarie – 

decembrie 2017  au fost de 205 persoane (aproximativ 51,90% din numarul estimat).  

 

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec total

estimat 150 61 71 0 36 0 0 0 0 0 0 77 395

realizat 33 37 63 0 17 0 0 0 0 0 0 55 205  
 

 
Sursa: AJOFM Vaslui 

 

Numarul locurilor de munca declarate de angajatori in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 cu 
modificarile si completarile ulterioare  in perioada ianuarie – decembrie 2017 au fost de 6495. Se 
inregistreaza o crestere a numarului de munca declarate in mod repetat de angajatori, de 1253 locuri, 
cu 242 mai multe decat anul anterior. 

 
Principalele  meserii in care s-au inregistrat un numar semnificativ de locuri de munca vacante si 

ocupate, in anul 2017 au fost: muncitor necalificat in industria confectiilor, muncitor necalificat in 

agricultura, muncitor necalificat la demolarea cladirilor , captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, 

gresie, parchet , ambalator manual, cusator piese din piele si inlocuitori, confectioner-asamblor 

articole din textile, tractorist, operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, 

materiale sintetice, mecanic agricol, sofer autocamion/masina de mare tonaj, zidar rosar-tencuitor, 

etc. 

 

In anul 2017 evolutia numarului de someri a fost urmatoarea: 

 

Luna / someri ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

total someri 16706 16056 15983 15792 15394 15158 15228 15323 14768 14702 14227 14239

Someri indemnizati 2070 2176 1749 1727 1771 1600 1229 1538 1399 1186 1255 1573

Someri neindemnizati 14636 13880 14234 14065 13623 13558 13999 13785 13369 13156 12972 12666  
 

Din analiza evolutiei numarului de someri indemnizati si neindemnizati inregistrati in evidentele 

agentiei, se constata ca numarul de someri neindemnizati inregistreaza valori ridicate pe parcursul 

anului 2017. 

Evolutia somerilor indemnizati  in anul 2017 este caracterizata de crestere in lunile ianuarie si februarie 

urmand ca pana in luna iulie sa inregistreze o scadere continua ajungand la  56,48% din valoarea 

inregistrata la inceputul anului.   In luna august numarul somerilor indemnizati creste ca urmare, 

intrarii in evidenta a dosarelor absolventilor de invatamant. Urmeaza o scadere a somerilor indemnizati 

datorata incetarii dosarelor absolventilor ce urmeaza o forma superioara de invatamant ca spre sfarsitul 
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anului sa se inregistreze un trend crescator al somerilor indemnizati ca urmare a disponibilizarilor 

colective si curente din aceasta perioada.  

Numarul somerilor neindemnizati este ridicat, maximul inregistrat fiind in luna ianuarie 2017 si minimul  

in luna noiembrie 2017. In anul 2017 numarul lunar mediu de someri neindemnizati a fost de 13.661 

persoane.  

 

 
Sursa:AJOFM Vaslui 

 

 
Sursa:AJOFM Vaslui 

 

Somerii neindemnizati sunt, de regula, persoane care fie au iesit din perioada de acordare a 

indemnizatiei de somaj fara a se putea incadra, fie nu intrunesc conditiile legale de acordare a 

indemnizatiei de somaj, dar apeleaza la serviciile agentiei pentru a-si gasi un loc de munca. Acestea 

sunt persoane cu o pregatire scazuta , in majoritate provenind din mediul rural, care sunt  obligate sa 

apeleze la autoritatile locale pentru a-si asigura mijloacele de trai. Tot din aceasta categorie a 

somerilor neindemnizati, provine si cea mai mare parte a somerilor de lunga durata : tineri cu varsta 

sub 25 de ani aflati de peste 6 luni in somaj si adulti cu varsta de 25 de ani si peste, care se afla in 

somaj de peste 12 luni. 

 

La nivelul judetului Vaslui, pentru anul 2017, numarul femeilor din evidenta agentiei inregistreaza un 

pol de minim in decembrie 2017 si un pol de maxim in luna ianuarie 2017. Ponderea femeilor in total 

persoane din evidenta, pentru perioada analizata , este de 36,62 %. 

 

Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

total someri, din care 16706 16056 15983 15792 15394 15158 15228 15323 14768 14342 14227 14239

femei 5902 5554 5660 5626 5718 5736 5530 5505 5687 5512 5386 5280  
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Referitor la structura somajului pe medii de provenienta se constata ca persoanele provenind din 

mediul rural reprezinta, in medie, peste 87% din numarul total de persoane din evidenta Agentiei 

Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui. 

Cea mai mare parte a somerilor neindemnizati este regasita in mediul rural, in majoritate, apartinand 

grupurilor dezavantajate pe piata muncii, fara un nivel corespunzator al studiilor, care sa le permita 

ocuparea facila unui loc de munca. De asemenea, aceste persoane sunt beneficiare ale Legii 

nr.416/2001 – cu modificarile si completarile ulterioare. 

Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

total someri 16706 16056 15983 15792 15394 15158 15228 15323 14768 14342 14227 14239

urban 1934 2138 2009 1987 1926 1857 1814 1825 1869 1825 1790 1700

rural 14772 13918 13974 13806 13468 13301 13414 13498 12899 12877 12437 12539  
Sursa: AJOFM Vaslui 

 

 
 

 

Din punct de vedere al distributiei somerilor pe niveluri de instruire, la sfarsitul anului 2017, se poate 

observa ca, din numarul total de someri inregistrati, 89,44% sunt persoane cu nivel de instruire primar, 

gimnazial si profesional sau chiar fara studii, 9,58% sunt persoane cu nivel de instruire liceal si 

postliceal si doar 0,98% sunt persoane cu nivel de instruire universitar. De aici rezulta profilul 

educational al clientilor agentiei, astfel ca, in majoritate, cei care au nevoie de serviciile noastre sunt 

cu nivel scazut de pregatire.  

 
Sursa:AJOFM Vaslui 

 

Persoanele cu nivel de educatie si pregatire ridicat apeleaza in proportie mai mica la agentie, gradul si 

capacitatea de ocupabilitate fiind mai mari in acest caz. 
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Din punct de vedere al structurii pe grupe de varsta a somerilor inregistrati in evidenta agentiei 

observam ca grupele de varsta in care se regasesc cei mai multi someri sunt  grupele 40-49 ani si peste 

50 ani. Ambele grupe de varsta au inregistrat numarul maxim de someri pe intreaga perioada a anului 

2017 fiind urmata de grupa de varsta ”30-39 ani”. 

Se mai observa, din repartizarea somerilor pe grupe de varsta, ca in anul 2017 se  pune in evidenta 

faptul ca grupa tinerilor cu varsta sub 25 de ani detine o pondere mai mare decat a grupei de varsta 

“25-29 ani”, dar mult mai mica decat a grupei  “peste 50 ani”. 

 

In concluzie, din punct de vedere al structurii pe grupe de varsta a somerilor inregistrati, observam ca 

grupele de varsta in care se regasesc cei mai multi someri este grupa de  40-49 de ani (34,26%), urmata 

de  grupa de varsta “peste 50 ani” (31,62%), la distanta de 11 puncte procentuale fiind grupa de varsta  

30-39 ani (20,18%) apoi  grupa sub 25 ani (9,3%) si cei mai putin someri au varsta intre 25-29 ani (4,6%). 

 
Sursa: AJOFM Vaslui 

 

Pornindu-se de la un numar de 16706 someri înregistrati la nivelul judetului la inceputul anului 2017 si 

ajungand pana la valoarea minima de 14227 persoane in luna noiembrie,  în întreaga perioada a acestui 

an s-au înregistrat urmatoarele fluxuri de intrari si iesiri: intrarile efective în evidentele somajului au 

fost de 12966 persoane, iar iesirile din evidentele somajului au fost de 15518 persoane. In anul 2017 

numarul somerilor iesiti din evidente a fost mai mic cu 2552 persoane decat numarul  persoanelor 

intrate în evidenta.  

 

Din graficele urmatoare se pot observa evolutiile intrarilor în somaj si ale iesirilor din somaj in anul 

2017. 

 

 
Sursa:AJOFM Vaslui 
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Sursa:AJOFM Vaslui 

 

Situatia intrarilor si iesirilor in si din evidenta agentiei, comparativ, lunar, este cea prezentata in 

graficul de mai jos: 

 
Sursa:AJOFM Vaslui 

 

 

 

CAPITOLUL III 

REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI JUDETEAN PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ÎN ANUL 

2017 

 

Programul judetean pentru ocuparea fortei de munca in anul 2017, a continut, ca si in anii anteriori, 

un program de ocupare  cu continut special destinat localitatilor din mediul rural si celor  din mediul 

urban - 165 persoane, in cadrul caruia se disting doua subprograme: 

- Programul pentru localitati urbane  – destinat cresterii ocuparii si imbunatatirii conditiilor de viata din 

aceasta zona, prin care s-a prevazut incadrarea in munca a minimum  100 persoane; 

- Programul pentru localitati rurale  – program special prin care s-a prevazut incadrarea in munca a 65 

persoane. 

La stabilirea localitatilor defavorizate s-a tinut cont atat de ponderea somerilor din localitatea 

respectiva in total persoane active cat si de gradul de dezvoltare economica locala. Astefel, pentru 

mediul urban a fost identificat orasul Negresti si pentru mediul rural comunele Iana, Garceni, Osesti, 

Pungesti si Rafaila.  

La finalul anului 2017 au fost incadrate , prin programele speciale, 119 persoane in mediul urban si 51 

persoane in mediul rural, realizandu-se astfel cele doua programe  in proportie de 119% si respectiv 

78,47%. 
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Urmare a implementarii programului judetean de ocupare, in anul 2017, au fost incadrate in munca 

5225 persoane, ceea ce reprezinta 30,54 % din cele 17112 persoane care au participat la  masurile 

active de stimulare a ocuparii fortei de munca in anul 2017. 

 

 In anul 2017, au fost ocupate, prin diferite masuri active un numar total de 5225 persoane din 

evidenta agentiei, astfel: 

- persoane ocupate  ca urmare a acordarii serviciilor de mediere a locurilor de munca vacante – 3911; 

- persoane incadrate ca urmare a absolvirii unui program de formare profesionala -400; 

- somerii care se incadreaza inainte de expirarea somajului si primesc alocatii – 284; 

- absolventi din institutii de invatamant incadrati prin prime -80; 

- someri neindemnizati beneficiari de prima de activare -1049; 

- someri incadrati prin stimularea mobilitatii fortei de munca – 86; 

- someri peste 45 de ani sau someri care sunt unici sustinatori ai  familiilor monoparentale incadrati 

prin subventionarea locului de munca – 466; 

- someri care mai au 5 ani pana la pensie incadrati prin subventionarea locului de munca – 28; 

- tineri NEETs incadrati prin subventionarea locului de munca – 28; 

- SLD-isti incadrati prin subventionarea locului de munca -1; 

- absolventi din institutii de invatamant incadrati prin subventionarea locului de munca – 53; 

- persoane cu handicap incadrate prin subventionarea locului de munca – 2; 

- persoane cu care s-au incheiat contracte de solidaritate  in baza Legii nr. 76/2002, art.93^2 si 

conventii conform art.93^4 – 2;  

 

Persoanele incadrate in anul 2017 apartin urmatoarelor grupuri tinta: 

- 809 tineri cu varsta sub 25 ani; 

-  2131 femei; 

-  14 someri tineri de lunga durata; 

-  50 someri adulti de lunga durata; 

-  2 persoane cu handicap; 

-  19 romi; 

-  2545 persoane din mediul rural . 

 

III.2. Masuri de stimulare a ocuparii cu finantar din bugetul asigurarilor pentru somaj 

 

III.2.1. Informare si consiliere profesionala 

 

Serviciile de informare si consiliere profesionala au un rol esential in activitatea  desfasurata de 

serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând in mare masura rezultatele aplicarii 

celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocuparii, in special formarea profesionala.  

Pe parcursul anului 2017 au beneficiat de servicii de informare si consiliere profesionala, oferite prin 

intermediul agentiilor locale pentru ocuparea fortei de munca din judet 13189 persoane aflate in 

cautarea unui loc de munca, dintre care: 8.536 persoane nou inregistrate si 6826 persoane nou 

înregistrate  si 6354 persoane revenite din alte luni la serviciile de informare si consiliere . Dintre 

persoanele nou inregistrate informate si consiliate prin AJOFM Vaslui 54,62 % au fost barbati (3723 

persoane) si 45,38% femei (3103 persoane). 
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Ca urmare a participarii la serviciile de informare si consiliere  profesionala, 3715 persoane au primit 

recomandarea de a participa la cursuri de formare profesionala, din care 565 au fost cuprinse la 

aceste programe. Au fost angajate exclusiv prin serviciile de consiliere si orientare profesionala  801 

persoane, ceea ce reprezinta 15,33% din totalul persoanelor ocupate prin programul de ocupare.   

Prin implementarea programului „De la scoala, la viata profesionala, spre cariera”, in cadrul caruia 

au fost desfasurate 36 sedinte de informare si consiliere individuale si de grup, s-a urmarit cresterea 

sanselor de ocupare prin activitatea de informare si orientare profesionala a elevilor din anii 

terminali ai invatamântului preuniversitar, viitori absolventi. 

 

III.2.2 Stimularea incadrarii in munca a absolventilor institutiilor de invatamant 

 

Stimularea incadrarii in munca a absolventilor vizeaza, deopotriva, ambele segmente ale pietei 

muncii: angajator si absolvent. 

Subventiile acordate angajatorilor pentru incadrarea in munca a absolventilor de invatamânt, 

incepand cu anul 2017, nu au mai fost diferentiate in functie de nivelul studiilor absolvite de cel 

angajat. 

Utilizarea tuturor mijloacelor de informare in masa cu privire la masurile active destinate tinerilor, 

informarea si consilierea privind cariera elevilor din anii terminali de studii, bursa locurilor de munca 

destinata absolventilor a facut posibila angajarea a 102 absolventi, dupa cum urmeaza: 

- 53 absolventi (51,96%) prin incheierea de contracte individuale de munca pe perioada 

nedeterminata, prin subventionarea locului de munca;  

- 49 (48,04%) absolventi prin incheierea de contracte individuale de munca, dar fara subventionarea 

locului de munca, din care 41 pe perioada nedeterminata si 8 pe perioada determinata.  

Din cei 53 absolventi angajati prin masura de subventionare a locului de munca,10 sunt absolventi ai 

ciclului inferior al liceului, 34 sunt absolventi de invatamânt liceal/postliceal si 9 sunt absolventi de 

invatamânt superior. 

 

III.2.3. Incadrarea in munca a somerilor inainte de expirarea perioadei de indemnizare  

 

In scopul prevenirii somajului de lunga durata si stimularii somerilor de a se incadra in munca inainte 

de expirarea perioadei de indemnizare, s-au asigurat resursele financiare necesare acordarii de 

alocatii pentru 284 someri, din care 121 femei.  

Din cei 284 someri beneficiari, 12 sunt absolventi care beneficiaza din bugetul asigurarilor pentru 

somaj de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la 

expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi incadrat. 

 

Structura pe grupe de vârsta a persoanelor  beneficiare de alocatii pentru incadrarea inainte de 

expirarea indemnizatiei de somaj se prezinta astfel:  

  13 persoane au vârsta mai mica de 25 ani; 

  33 persoane au vârsta cuprinsa intre 25-35 ani; 

  66 persoane au vârsta cuprinsa intre 35-45 ani; 

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

Aceasta masura s-a dovedit mai eficienta la persoanele apartinând grupelor de vârsta  peste 45 de 

ani, acestea fiind mai interesate sa se angajeze cât mai repede dupa identificarea unui loc de 

munca.  
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Cei 284 someri incadrati prin aceasta masura de stimulare a ocuparii fortei de munca reprezinta 

5,44% din totalul persoanelor ocupate in anul 2017. 

 

III.2.4. Incadrarea in munca a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau someri unici sustinatori 

ai familiilor monoparentale, a tinerilor NEETs si a somerii de lunga durata 

 

Somajul in rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau someri unici sustinatori ai familiilor 

monoparentale continua sa constituie una din problemele pietei fortei de munca. 

In anul 2017 au fost incadrate in munca 2543 persoane cu vârsta de peste 45 ani, din care 461 

persoane prin acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza persoane din aceasta categorie. 

In anul 2017 au fost incadrate prin subventionarea locului de munca 7 someri unici sustinatori ai 

familiilor monoparentale. 

 

Prin subventionarea locului de munca au fost incadrati astfel: 

- 28 tineri NEETs – 10 din  mediul urban si 18 din mediul rural. 

- 1 somer de lunga durata. 

 

Incadrarea in munca persoanelor care mai au cinci ani pana la pensie 

 

Pentru prelungirea vietii active a  persoanelor care mai au cinci ani pana la data indeplinirii 

conditiilor pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de 

varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia partiala anticipata, din bugetul asigurarilor 

pentru somaj au fost acordate subventii angajatorilor, care au incadrat aceasta categorie se 

persoane. 

De aceasta masura au beneficiat un numar de 28 persoane, din care 14 femei. 

 

III.2.5. Incadrarea in munca prin stimularea mobilitatii fortei de munca 

 

Mobilitatea geografica este stimulata prin acordarea de prime de incadrare sau de instalare, dupa 

caz.  Limitata ca rezultat, masura poate fi o solutie pentru acoperirea deficitelor de forta de munca 

din anumite zone, regiuni si respective sectoare de activitate. In aplicarea acestei masuri trebuie 

plecat de la premiza potrivit careia, in Romania, exista o prejudecata legata de statornicia locului 

de nastere . 

In anul 2017 au fost incadrate un numar total de 86 persoane, din care: 

- 62 persoane ca urmare a incadrarii intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de 

localitatea unde au avut domiciliul; 

- 17 persoane care, ca urmare a angajarii lor, si-au schimbat domiciliul; 

- 7 persoane au beneficiat de prima de relocare. 

  

Din punct de vedere al vârstei, masura a avut un efect mai mare asupra categoriei de vârsta peste 45  

ani, beneficiarii acestei masuri active grupându-se dupa cum urmeaza: 

- 25 persoane au vârsta sub 25 ani; 

- 16 persoane au vârsta cuprinsa intre 25 si 35 ani; 

- 16 persoane au vârsta cuprinsa intre 35 si 45 ani;  

- 29 persoane au vârsta peste 45 ani. 
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III.2.6. Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap 

 

Prin aplicarea complexului de masuri active prevazute pentru promovarea includerii sociale a 

persoanelor cu handicap apte de munca, s-a reusit incadrarea doua persoane,  din totalul de 18 

persoane cuprinse la masuri active.  

 

III.2.7.Medierea muncii 

Prin serviciile de mediere  au fost incadrate in munca 3911 persoane, din care 2867 persoane cu 

contract de munca pe perioada nedeterminata  iar 1044 pe perioada determinata. Activitatea de 

mediere a muncii a fost sustinuta in mod  evident si de organizarea burselor locurilor de munca.  

Calendarul burselor pentru anul 2017 a prevazut organizarea în luna aprilie a Bursei generale a 

locurilor de munca si în luna octombrie a Bursei Locurilor de munca pentru absolventii de 

învatamânt. Aceste actiuni s-au desfasurat concomitent la Vaslui, Bârlad si Husi.  

Bursa generala a locurilor de munca:  au fost contactati un numar de 1412 angajatori din  judet, din 

care 53 angajatori(un angajator de insertie) au oferit 464 locuri de munca vacante. La aceasta 

activitate au fost prezente 2005 persoane, din care 611 au fost selectate în vederea încadrarii. 

Bursa locurilor de munca pentru absolventii de învatamânt: au fost contactati un numar de 1375 

angajatori din  judet, din care 47 angajatori au oferit 274 locuri de munca vacante. La aceasta 

activitate au fost prezente 895 persoane, din care 368 absolventi de învatamânt.  

 

III.2.8. Prime activare 

Incepand cu anul 2017 a fost completata Legea nr.76/2002 adaugandu-se o noua prima, respectiv 

prima de activare care prevede ca somerii înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca 

care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, în situatia în care se angajeaza cu norma întreaga, 

pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei 

de munca, sa beneficieze de o prima în valoare de 500 lei, neimpozabila. 

De aceasta masura de stimulare au beneficiat 1049 someri din evidenta agentiei, din care 548 din 

mediul urban si 501 din mediul rural. 

 

III.3. Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supusi riscului marginalizarii sociale  

In anul 2017, pentru asigurarea acompaniamentului social personalizat prevazut de Legea nr.76/2002 

privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si 

completarile ulterioare, au fost incheiate 2 contracte de solidaritate si au fost identificati 2 

angajatori de insertie. Au fost incadrate in munca, ambele persoane, cu contracte de munca pe 

perioada determinata. 

Dupa nivelul studiilor ambii tineri participanti la masurile oferite de agentie  au studii gimnaziale. 

 

III.4.Incadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor 
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In anul 2017 în Programul de ocupare a fortei de munca  a fost introdus un Program special pentru 

elevi si studenti, care sa sprijine încadrarea pe durata determinata, de maximum 60 zile 

calendaristice, pe perioada vacantelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2007, a elevilor si 

studentilor. Acesta are în vedere deprinderea elevilor si studentilor cu practica la locul de munca si 

obtinerea de venituri pe perioada vacantelor. 

De la începutul anului si pâna la 31 decembrie 2017, prin implementarea Programului special pentru 

elevi si studenti, s-au obtinut urmatoarele rezultate: 

  au fost încheiate 6 conventii în baza Legii nr.72/2007; 

  au fost încadrati 15 elevi. 

Toate persoanele incadrate au fost incadrate cu contracte de munca pe perioada determinata,  cu 

timp normal de lucru  si 10 provin din mediul urban si 5 din mediul rural. Din totalul de 15 elevi si 

student incadrati 5 sunt femei si 10 barbati. 

 

III.5 Masuri de prevenire a somajului  

 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, prin personalul propriu, a acordat in 

anul 2017 servicii de preconcediere, persoanelor afectate de restructurarile care au avut loc in 

economia judeteana, cat si cea nationala, unui numar de 4 persoane. 

Din prelucrarea chestionarelor aplicate in cadrul sedintelor de preconcediere s-a constatat ca: 

- 4 persoane doresc sa ocupe un loc de munca; 

- 4 persoane doresc sa urmeze un program de formare profesionala; 

Un aspect important în cadrul serviciilor de preconcediere îl constituie plasarea pe locurile de munca 

vacante existente pe plan local si instruirea în modalitati de cautare a unui loc de munca. 

 

III.6 Formarea profesionala 

 

Planul de formare profesionalã pentru anul 2017 a prevazut organizarea unui numar de 73 cursuri, 

din care 71 pentru 1430 someri si 3 cursuri pentru 34 persoane aflate în detentie la Penitenciarul 

Vaslui.  

 Din cei 1430 someri  prevazuti a fi cuprinsi in planul de formare pentru anul 2017: 

 1220 prevazuti a fi cuprinsi la 64 cursuri finantate din bugetul asigurarilor de somaj, organizate 

în parteneriat cu CRFPA Brasov (parteneriat care se deruleaza din anul 2009); 

   210 prevazuti a fi cuprinsi la 9 cursuri finantate din bugetul asigurarilor de somaj, organizate cu 

furnizori de formare autorizati selectati prin procedura de achizitii publice - SEAP (deoarece 

AJOFM Vaslui nu dispunde de centru propriu de formare profesionala); 

 

In perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, s-au organizat 32 cursuri la care au fost înscrisi 596 cursanti 

someri (30 cursuri) si 31 detinuti (2 cursuri) din Penitenciarul Vaslui.  

Toate cele 32 cursuri  cu 627 de cursanti au fost  organizate din BAS, dupa cum urmeaza: 

 23 cursuri cu 409 someri si 14 detinuti in parteneriat cu Centrul Regional de Formare 

Profesionala a Adultilor Brasov (parteneriatul încheiat între institutiile noastre, pe perioada 

nedeterminata, este înregistrat cu numerele 367/ 19.01.2009 si 79 / 13.01.2009); 
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 4 cursuri cu 61 someri si 17 detinuti in parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesionala 

a Adultilor Cluj (parteneriatul încheiat între institutiile noastre, pe perioada nedeterminata, 

este înregistrat cu numerele 5869/ 11.08.2017 si 1719 / 11.08.2017); 

 5 cursuri cu 126 someri inscrisi, cu furnizori de formare profesionala autorizati. 

 

In anul 2017 au fost finalizate 35 de cursuri, din care: 

 23 cursuri incepute si finalizate in anul 2017, cu 476 someri inscrisi si 411 absolventi; 

 1 curs inceput si finalizat in anul 2017, cu 17 detinuti  inscrisi si 9 absolventi 

 11 cursuri incepute in anul 2016 si finalizate in anul 2017, la care au fost inscrisi 182 cursanti 

si au absolvit 154. 

 Dintre cei 93 someri care nu au absolvit cursurile finalizate in anul 2017: unii s-au retras din 

motive de sanatate (medical), o parte s-au angajat si au renuntat la curs, iar altii au fost 

exmatriculati pentru absente nemotivate. 

 

In perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 s-au încadrat in munca 400 absolventi ai cursurilor de formare 

profesionala (reprezentand 133,3 %, raportat la 300 persoane, cat este prevazut in Planul de 

Ocupare pentru anul 2017). 

Rata de plasare a absolventilor la 12 luni de la absolvire este  aproximativ 44,0 % din numarul total 

de absolventi. 

 

 Situatia cursurilor organizate in 2017 este urmatoarea : 

 

Nr.crt Ocupatie / calificare Total cursuri 

1 Agent de securitate 4

2 Coafor 2

3 Contabil 2

4 Cusator piese din inlocuitori 1

5 Formator 1

6 Frizer  2

7 Infirmiera 1

8 Inspector in domeniul  securitatii si sanatatii in munca 1

9 Inspector (referent) resurse umane 2

10 Instalator instalatii tehnico - sanitare si de gaze 1

11 Ingrijitoare batrani la domiciliu 1

12 Lucrator in comert 2

13 Lucrator in cresterea animalelor 1

14 Lucrator in cultura plantelor 1

15 Lucrator in structuri pentru constructii 2

16 Manichiurist - pedichiurist 1

17 Operator introducere, validare, prelucrare date 2

18 Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie 2

19 Pizzar 1

20 Secretara dactilografa 1

21 Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor 1

TOTAL 32  
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In tabelul de mai jos este redata situatia somerilor cuprinsi la cursi de formare profesionala in anul 

2017: 

Nr.crt. Ocupatia/calificarea

nr.someri 

cuprinsi la 

curs

1 Agent de securitate 106

2 Coafor 28

3 Contabil 38

4 Cusator piese din inlocuitori 22

5 Formator 12

6 Frizer 14

7 Infirmiera 20

8 Inspector in domeniul  securitatii si sanatatii in munca 10

9 Inspector (referent) resurse umane 40

10 Instalator instalatii tehnico - sanitare si de gaze 25

11 Ingrijitoare batrani la domiciliu 28

12 Lucrator in comert 39

13 Lucrator in cresterea animalelor 28

14 Lucrator in structuri pentru constructii 42

15 Manichiurist - pedichiurist 14

16 Operator introducere, validare, prelucrare date 38

17 Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie 41

18 Pizzar 22

19 Secretara dactilografa 15

20 Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor 14

TOTAL 596  
 

 

CAPITOLUL IV 

Activitatea de control masuri active  

 

Activitatea de control masuri active are ca scop controlul in domeniul respectarii obligatiilor 

asumate de catre angajatorii beneficiari de masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca in baza 

prevederilor Legii nr.76/202 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei 

de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de efectuare a executarii silite a 

debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii mai sus mentionata. 

Verificarea respectarii obligatiilor prevazute de lege cu privire la incadrarea in munca si mentinerea 

raporturilor de munca, de catre angajatorii care beneficiaza sau au beneficiat din bugetul 

asigurarilor pentru somaj, de subventii a determinat efectuarea in cursului anului 2017 a 275 

controale, fiind verificate un numar de 483 conventii.  

Verificarea indeplinirii obligatiilor asumate de catre furnizorii de servicii pentru stimularea ocuparii 

fortei de munca acreditati a condus la retragerea acreditarii unui furnizor. Alti trei funizaori 

acreditati au depus din initiativa lor certificatele de acreditare atat pentru informare si consiliere 

cat si pentru medierea muncii pe piata interna. 

Pentru verificarea finantarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca au fost efectuate 3 

controale. 



 

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VASLUI 
Operator de date cu caracter personal nr. 15883 
Str.Spiru Haret nr.5, Vaslui 
Tel.: +4 0235.318.184; Fax: 0235.317.717 
e-mail: vaslui@ajofm.anofm.ro;  
www.vaslui.anofm.ro, www.facebook.com/ajofm.vaslui 
 

 

 

 

Debitele constatate in anul 2017 au provenit din solicitarea sumelor eronate la subventionare, sume 

care au si fost recuparate in decursul anului. 

In anul 2017 au fost efectuate un numar de 113 controale inopinate fiind verificate 154 de conventii. 

 

CAPITOLUL V 

COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALA 

 

 

Din anul 2007, Regulamentele comunitare 1408/71 si 574/72 privind coordonarea sistemelor de 

securitate sociala pentru lucratorii migranti si membrii lor de familie au devenit direct aplicabile 

pentru România. 

Principalele prevederi in domeniul prestatiilor de somaj se refera la: 

- Valorificarea perioadelor de asigurare pentru somaj realizate potrivit legislatiei de asigurari sociale a 

unui stat membru in vederea deschiderii dreptului la prestatii in alt sta membru. Certificarea 

perioadelor de asigurare se face cu formularul E301/E sau, dupa caz, cu formularul U1/U002/U004. 

- Stabilirea cuantumului ajutorului de somaj intr-un stat membru prin luarea in considerare a 

membrilor de familie cu domiciliul in alt stat membru. Certificarea informatiilor referitoare la 

membrii de familie se face cu formularul E302 sau U006. 

- Posibilitatea mentinerii dreptului la plata prestatiilor de somaj acordate intr-un anumit stat membru 

in perioada in care somerul in cauza este inregistrat ca persoana in cautarea unui loc de munca in alt 

stat membru (exportul prestatiei de somaj). Exportul prestatiei de somaj in aceste conditii se 

autorizeaza pentru o perioada de 3 (trei) luni cu posibilitatea de extindere pana la maximum 6 luni, 

pe parcursul perioadei de export somerul avand obligatia de a se supune procedurilor de control 

organizate de institutia la care este inregistrat (autorizarea exportului si schimbul de informatii intre 

institutii privind situatia somerului se face prin formularele U2/U007/U008/U009/U010/U013/U015. 

- reguli speciale referitoare la acordarea prestatiei de somaj in cazul lucratorilor frontalieri sau al 

altor persoane care au domiciliul intr-un alt stat membru decat statul membru in care isi desfasoara 

activitatea, potrivit carora aceasta categorie de lucratori va solicita acordarea prestatiei de somaj in 

statul membru de domiciliu chiar daca perioadele contributive au fost realizate in sistemul 

asigurarilor pentru somaj din statul de activitate / angajare. 

 

In anul 2017 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui a primit de la institutii 

competente din alte State membre UE, prin ANOFM,  sau de la persoane fizice interesate cereri 

pentru eliberarea formularelor europene E 301 in vederea certificarii perioadele de asigurare 

realizate in sistemul asigurarilor pentru somaj din România si  E 302 prin care se certifica informatii 

referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul in România ai somerilor indemnizati in 

alte state membre. 

In vederea aplicarii si respectarii Regulamentelor europene in domeniul securitatii sociale, Agentia 

Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui a eliberat in anul 2017, un numar de : 

- 31 formulare E 301 –pentru certificarea perioadelor de asigurare pentru somaj (12 Spania, 4 Austria, 

1 Marea Britanie, 2 Belgia, 2 Germania, 3 Italia, 6 Franta si 1 Elvetia)  

- 65 formulare E 302 – pentru certificarea informatiilor referitoare la veniturile membrilor de familie 

(1 Elvetia si 64 Spania) 

Deasemenea, au fost inregistrate 15 formulare E303/1/U2 – privind mentinerea dreptului  la 

prestatiile de somaj, astfel ca aceste persoane au fost luate in evidenta la agentiile locale unde isi 
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au domiciliul si au beneficiat de masurile de stimulare prevazute de legislatia in vigoare. S-a 

efectuat monitorizarea permanenta in vederea transmiterii catre statele care au aprobat exportul 

prestatiei de somaj a datelor necesare continuarii / suspendarii/ incetarii platilor. 

 

 

CAPITOLUL VI 

ECONOMIA  SOCIALA 

  

Incepand cu luna august 2016 a intrat in vigoare Legea economiei sociale, lege ce reglementeaza 

domeniul economiei sociale, stabilirea masurilor de sprijin si promovare a economiei sociale. 

Deasemenea, au fost reglementate si conditiile de atestare  a intreprinderilor sociale si a 

intreprinderilor sociale de insertie. 

In anul 2017 un solicitant avand ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale si ocupationale 

pentru persoane defavorizate a depus documentatie incompleta si necorespunzatoare, motiv pentru 

care nu au fost indeplinite conditiile pentru acordarea certificatului de intreprindere sociala de 

insertie. 

 

 

CAPITOLUL VII 

Activitatea EURES 

 

În calitatea sa de membru EURES, ANOFM ofera servicii de mediere a muncii în Uniunea Europeana si 

Spatiul Economic European. 

Activitatile EURES în cadrul A.J.O.F.M. Vaslui se desfasoara de catre consilierul EURES care 

furnizeaza, la solicitarea celor interesati, informatii despre  locurile de munca vacante si conditiile 

de munca si de viata din statele SEE. 

În anul 2017 consilierul EURES din cadrul A.J.O.F.M. Vaslui a înregistrat în baza de date a 

persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca în strainatate, a informat, îndrumat si furnizat 

sfaturi potentialilor lucratori mobili, asupra ofertei de munca disponibile în spatiul european, 

respectiv a ofertelor de pe portalul EURES, precum si a conditiilor de munca si de viata din Spatiul 

European si a oferit consiliere si suport, in vederea realizarii CV-ului si postarea acestuia pe portalul 

EURES, unui numar de 118 de persoane. 

În anul 2017 au obtinut un loc de munca în strainatate prin reteaua Eures un numar de 16 persoane  

ca muncitor necalificat in agricultura în Spania. 

De asemenea, in  luna mai  2017 au avut loc “Zile ale Informarii EURES dedicata somerilor si 

persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca”- o campanie de informare a elevilor din clasele 

terminale de liceu. 

La aceste evenimente au participat aproximativ  400 de elevi ai claselor a XIIa care au dorit sa se 

informeze cu privire la conditiile de ocupare a unui loc de munca în Uniunea Europeana prin 

intermediul retelei EURES. 

Din activitatea desfasurata a rezultat ca principalele obstacole în calea mobilitatii lucratorilor 

români în spatiul european sunt necunoasterea limbii straine de circulatie europeana solicitata de 

angajator si insuficienta informare a persoanelor în cautarea unui loc de munca în alta tara 

europeana asupra conditiilor de munca si de viata din statul respectiv. 
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În acest context, serviciile de informare, consiliere si mediere oferite de reteaua EURES prin 

consilierii EURES sunt foarte importante în prevenirea fenomenului migratiei ilegale si, mai ales, în 

gestionarea migratiei legale. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

Activitatea mass media  

 

S-a desfasurat o activitate intensa pentru promovarea si mediatizarea serviciilor Agentiei Judetene 

pentru Ocuparea Fortei de Munca prin: 

- organizarea de conferinte de presa la nivel local cu ocazia burselor locurilor de munca; 

- actualizarea de materiale promotionale privind activitatea agentiei; 

- monitorizarea mass – media, cu privire la articolele aparute in presa locala, referitoare la activitatea 

AJOFM Vaslui si la alte subiecte care au legatura cu domeniul de activitate al institutiei; 

- actualizarea si completarea informatiilor afisate pe site-ul AJOFM Vaslui. 

In perioada de referinta, AJOFM Vaslui a elaborat si remis presei un nuamr de 196 comunicate de 

presa, pe urmatoarele subiecte: locuri de munca  vacante – saptamanal, rata somajului – lunar, 

programul cursurilor de calificare profesionala – lunar, realizari ale programului de ocupare – lunar, 

locuri de munca in reteaua EURES, burse ale locurilor de munca, programe de formare desfasurate, 

ucenicia la locul de munca, indemnizatia de somaj, modificari legislative, Your first Eures job, fiind 

acordate un numar de 236 interviuri. 

De asemenea, pe parcursul anului 2017 a fost asigurat accesul la informatiile de interes public, 

conform Legii nr.544/2001 privind accesul liber la informatiile de interes public.  

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Daniela Cimpianu 

 

 

 

 

 

 


