AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
VASLUI
Conform art.5 alin.2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Vaslui (AJOFM Vaslui) asigurã
implementarea la nivel judeţean a mãsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socialã a
persoanelor neîncadrate în muncã, organizeazã şi coordoneazã activitatea de ocupare şi
de formare profesionalã a forţei de muncã.
În îndeplinirea atribuţiilor, AJOFM Vaslui coopereazã cu autoritãţile administraţiei publice
locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilã, cu furnizorii de ocupare din
domeniul privat, precum şi cu partenerii sociali.
Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă , directorul executiv al agenţiei este sprijinit de un consiliu consultativ,
format din 15 membri, reprezentând autorităţile publice locale, organizaţiile sindicale şi
patronale. Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr.
202/2006, Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă aprobat prin HG
1610/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a regulamentului propriu de
organizare si functionare.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Vaslui realizeazã, în principal,
urmãtoarele activitãţi:
a) informarea şi consilierea profesionalã;
b) medierea muncii;
c) formarea profesionalã;
d) consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea
unei afaceri;
e) completarea, în condiţiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cãrora li s-a stabilit
dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajeazã pentru program normal de lucru,
conform prevederilor legale în vigoare;
f) stimularea mobilitãţii forţei de muncã;
g) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncã a şomerilor;
h) stimularea angajatorilor care încadreazã în muncã persoane în baza unui contract de
ucenicie la locul de muncã;
i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã;
j) efectuarea plãţii drepturilor de protecţie socialã ce se suportã din bugetul asigurãrilor de
şomaj, potrivit legii;
k) efectuarea plãţii creanţelor salariale ce se suportã din Fondul de garantare pentru plata
creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevãzute de lege;
l) realizarea recrutãrii şi plasãrii forţei de muncã în strãinãtate.
****************************
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice:
Ocuparea Forţei de Muncă (A.N.O.F.M), republicată;
Funcţionare al AJOFM Vaslui pe anul 2012.
****************************
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Structura organizatorică a AJOFM Vaslui
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui este condusă de directorul
executiv Silviu Cătălin CALANCIA, care are in subordine urmatoarele servicii, agenţii
locale şi compartimente funcţionale:
A. Agentiile locale ( A.L. Vaslui – şef serviciu Doina Rotaru A.L. Bîrlad – șef birou
Elena Ibănescu și A.L. Huși – Sef birou Serina Hâj )
În componenţa Agenţiei Locale Vaslui intră şi punctul de lucru Negrești.
B. Compartimente aflate în subordinea directorului executiv adjunct
Economie sociala, Analiza pieței muncii, Programe de ocupare si
Implementare masuri active;
cu Angajatorii;
Compartiment Achizitii Publice, Administrativ, Protectia Muncii si P.S.I
garantare pentru plata creantelor salariale
FSE, Informatica si Managementul Bazelor de date.
C. Compartimente funcţionale:
, Salarizare, Comunicare si Secretariatul
Consiliului Consultativ;
relaţii cu publicul;
.
Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare
pentru Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui sunt aprobate de
Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Vaslui , elaborat pe baza regulamentului-cadru este avizat de directorul
executiv al agenţiei judeţene şi aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă.
****************************
Program de lucru cu publicul: de luni până joi între orele 8.00 – 16.30
vineri 8.00 – 14.00
Program de audienţe:
Director Executiv, Silviu Cătălin CALANCIA - - joi, orele 10.00-12.00
Director Executiv Adjunct, Laura Alina TOPORASCU - marţi, orele 10.00-12.00
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***************************
Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice, în
baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
● Laura

Alina TOPORĂSCU – Consilier EURES, Compartiment EURES

****************************
Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumire, sediu, numere
de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet:
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui (A.J.O.F.M Vaslui)
E-mail: vaslui@ajofm.anofm.ro, ajofm@vs.anofm.ro
Website: http://www.vaslui.anofm.ro
Agenţia Locală Vaslui
Adresa: strada Spiru Haret, nr.5, localitatea Vaslui, judeţul Vaslui
Telefon: 0235/318.184, Fax 0235/317.717
Agenţia Locală Bîrlad
Adresa: B-dul Epureanu, nr. 8, localitatea Bîrlad , judeţul Vaslui
Telefon: 0371/073.988, Nr. Fax: 0235/419.280
Agenția Locala Huși
Adresa: Husi, strada Al.I Cuza, bl.45, sc. A, parter
Nr. Telefon: 0235/481.720, Nr. Fax: 0235/481.720
Punct de lucru NEGRESTI
Adresa: Negresti, strada Pietei, nr.1
Nr. Telefon: 0235/457.369
Nr. Fax: 0235/457.369
***************************
Bugetul asigurărilor pentru şomaj
Prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat se aprobă bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj se constituie din:

Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri datorate bugetului asigurarilor pentru
şomaj se reîntregesc veniturile acestui buget, în funcţie de natura sursei la care a fost creat
debitul. Constituirea resurselor şi efectuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj
se realizează prin trezoreria statului.
Sursele finanaciare ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui sunt
următoarele:
contribuţiile angajaţilor şi angajatorilor la bugetul fondului pentru plata ajutorului de
şomaj;
taxe şi comisioane pentru cursurile de formare profesională;
încasări din debite, majorări şi penalităţi pentru neplata la timp a acestora;
credite bugetare primite de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
****************************
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Programele şi strategiile proprii:

****************************
Lista cuprinzând documentele de interes public:
portul de activitate al A.J.O.F.M Vaslui;

concesiune, de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

****************************
Lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:

ere pentru completare venituri;

stimularea ocupării forţei de muncă – pentru încadrare absolvenţi;
stimularea ocupării forţei de muncă – pentru încadrare persoane peste 45 ani, şomeri
părinţi unici susţinători ai familiei monoparentale şi persoane cu handicap;

re acreditaţi;

e repunere în plată;
- marginalizare socială;
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reclamatie administrativa conform legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public .
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