
1

ROMÂNIA 
AGEN IA JUDE EAN PENTRU OCUPAREA 

 
FOR EI DE MUNC SIBIU

 
Str. Morilor nr. 51A,  550197 - Sibiu 

Tel. 0269210882;  Fax. 0269230089; E- mail: sibiu@ajofm.anofm.ro

 
www.sibiu.anofm.ro

  
Operator de date cu caracter personal nr.572   

APROB, 
 (publicarea pe pagina de web a agentiei judetene) 

D ir e c t o r Co o r d o n a t o r  

Io a n Lu c ia n H AM BASAN    

RR AA PPOO RR TT    

DD EE  AA CC TT IIVV IITT AA TT EE    

PPEENN TT RR UU    

AA NN UU LL  2200 00 99     

 



2 

CUPRINS   

CAPITOLUL I.          
OBIECTIVELE  AGENTIEI JUDETENE   
PENTRU OCUPAREA  FORTEI DE MUNCA SIBIU .. 

Pag. 3-4 

CAPITOLUL II.          
SITUATIA SOMAJULUI INREGISTRAT IN ANUL 2009 ... 

Pag. 4-5 

CAPITOLUL III.          
REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI JUDETEAN 
PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IN ANUL 2009 ... 

Pag. 5-10 

CAPITOLUL IV. 
REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMELOR SPECIALE DE 
OCUPARE A FORTEI DE MUNCA IN ANUL 2009

 

Pag. 10-11 

CAPITOLUL V.         
MUNCA IN STRAINATATE

 

Pag. 12-13 

CAPITOLUL VI.   
PROIECTE ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA 
FORTEI DE MUNCA SIBIU FINANTATE DIN FONDURI 
EXTERNE .. 

Pag. 13 

CAPITOLUL VII.       
BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ . 

Pag. 13-14 

CAPITOLUL VIII.      
ACTIVITATEA CONDUCERII SI 
COMPARTIMENTELORFUNCTIONALE ALE AGENTIEI 
JUDETENE PENTR OCUPAREA FORTERI DE MUNCA SIBIU

 

Pag. 14-16 

CONCLUZII .

 

Pag. 17                     



3 

CAPITOLUL I.         OIECTIVELE  AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA  
                                 FORTEI DE MUNCA SIBIU  

Principalul s u obiectiv este cre terea gradului de ocupare a for ei de munc i implicit 
sc derea ratei omajului.

 
Obiectivele principale ale Agen iei Judetene pentru Ocuparea For ei de Munc  sunt:

  

institu ionalizarea dialogului social în domeniul ocup rii i form rii profesionale;

  

aplicarea strategiilor în domeniul ocup rii i form rii profesionale;

  

aplicarea m surilor de protec ie social a persoanelor neîncadrate în munc

 

Pentru realizarea obiectivelor sale, Agen ia pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu  
are urm toarele atribu ii principale: 

 

asigura si coordoneaz aplicarea politicilor in domeniul ocup rii si formarii 
profesionale; 

 

organizeaz , presteaz si finan eaz , in condi iile legii, servicii de    ocupare si 
formare profesionala a for ei de munca

 

neîncadrate prin compartimentele de 
specialitate si prin prestatorii de servicii; 

 

ac ioneaz pentru sprijinirea mobilit ii for ei de munca si pentru asigurarea 
flexibilit ii func ionale a pie ei muncii;

  

coordoneaz si asigura realizarea presta iilor pentru înf ptuirea politicii de 
ocupare si circula ie  a for ei de munca pe plan intern si interna ional ; 

  

organizeaz si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si 
orientarea profesionala a persoanelor aflate in c utarea unui loc de munca in 
vederea ocup rii si realiz rii echilibrului intre cererea si oferta de for a de 
munca; 

 

coordoneaz si realizeaz servicii de preconcediere in situa ii de concedieri 
masive de personal; 

 

sus ine rela ii de parteneriat si cofinan are in crearea de noi locuri de munca, 
îndeosebi in zonele defavorizate si in cele in care pia a muncii este puternic 
tensionata; 

 

aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de 
munca conform instruc iunilor Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de 
Munca; 

 

asigura aplicarea masurilor de protec ie sociala a persoanelor aflate in c utarea 
unui loc de munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; 

 

elaboreaz studii si analize in domeniul ocup rii si formarii profesionale; 

  

face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigur rilor pentru omaj 
pentru activit ile specifice in profil teritorial;

  

administreaz bugetul asigur rilor pentru omaj repartizat si prezint Agen iei 
Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munca bilan ul contabil, contul de 
execu ie bugetara si raportul anual de activitate;

  

acrediteaz furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocup rii for ei de 
munca ;  

 

propune programe de ocupare de nivel local, sau dup caz, zonal;

  

elaboreaz in baza indicatorilor sociali stabili i programe de activitate anuale, 
pe care le supune aprob rii Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de 
Munca si raporteaz periodic realizarea prevederilor acestora

 

;  
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aplica, la nivel jude ean, prevederile referitoare la presta iile de omaj din 
cadrul acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state in domeniul 
coordon rii sistemelor de securitate sociala;

  
CAPITOLUL II.         SITUATIA SOMAJULUI INREGISTRAT IN ANUL 2009  

La o popula ie stabil a jude ului Sibiu de 423.125 persoane, 186.300 reprezint 
popula ia activ civil iar 181.500 popula ia ocupat civil conform Balan ei for ei de 
munc pentru anul 2009.

 

In anul 2009 somajul a cunoscut un puternic trend crescator explicabil prin situatia 
interna cauzata de criza economica si financiara. 
La data de 31.12.2009 rata somajului de 8,2 puncte procentuale inregistrata la nivelul 
judetului Sibiu , a fost peste media pe tara de 7,8 puncte procentuale. 
Dintr-un total de 42 de judete, 18 au o rata a somajului sub nivelul celei inregistrate in 
judetul Sibiu iar 23 de judete au o rata a somajului peste acest nivel.  

   
           Evolutia ratei somajului  in perioada 01.01.2008  31.12.2009  
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Fenomenul omajului a cuprins toate categoriile de vârst , dar cele mai afectate sunt 
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persoanele cu vârste cuprinse între 30 

 
50 ani i care reprezint 55% din totalul 

persoanelor aflate în eviden .

       

Situa ia omajului la 31 decembrie 2009  pe omeri indemniza i i neindemniza i se 
prezint astfel:

  

Numar someri inregistrati la  31 decembrie 2009

4161

11154

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

neindemnizati

indemnizati

   

CAPITOLUL III.         REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI  
                                  JUDETEAN PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IN     
                                  ANUL 2009.  

III.1. Rezultatele implement rii Programului judetean  de ocupare a fortei de  munca in   
        anul 2009.  

Obiectivul general al Programului judetean de ocupare a fortei de munca a fost 
incadrarea in munca a cel putin 8.507 persoane, din care 6.600 persoane prin 
activitatea de mediere a muncii si 1.907 persoane prin alte tipuri de masuri active 
prevazute atat in Legea nr. 76/2002, modificata si completata, cat si in Legea nr. 
116/2002, privind combaterea marginalizarii sociale. 
Urmare a implementarii programului de ocupare, in anul 2009, au fost incadrate in 
munca 6.642 persoane in cautarea unui loc de munca, din care, prin efortul propriu al 
agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca 4.000 de persoane, ceea ce 
reprezinta 60% din totalul persoanelor ocupate si 40% , adica 2.642 persoane care au 
avut acces la masurile active de stimulare a ocuparii fortei de munca.  

III.2. M suri de stimulare a ocup rii cu finantare din bugetul asigur rilor pentru somaj.

  

III.2.1. Informare si consiliere profesional .

  

Serviciile de informare si consiliere profesional au un rol esential in activitatea

 

desf surat  de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzand in  mare 
m sur

 

rezultatele aplic rii celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocup rii, in 
special formarea profesional . 
Pentru anul 2009, prin activitatea de informare i consiliere au fost propuse a fi 
încadrate un num r de 970 persoane în c utarea unui loc de munc , 409 persoane 
fiind încadrate deja prin aceast m sur , in procent de 42%.
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III.2.2. Formarea profesional .

  

Centrul de Formare Profesional a Adul ilor Sibiu i-a început activitatea în anul 2007. 
Aici, pe lâng pe omerii care beneficiaz de gratuitatea serviciilor oferite orice 
persoan interesat poate s urmeze, contracost unul din cursurile pentru care centrul 
este autorizat. 
În prezent C.F.P.A. Sibiu este autorizat s organizeze cursuri în urm toarele meserii:

  

operator introducere, validare i prelucrare date;  buc tar ; instalator instala ii; 
tehnico-sanitare i de gaze; lucr tor în comer ; osp tar; frizer  coafor 
manichiurist  - pedichiurist;  cosmetic ; web design; zidar  pietrar  tencuitor; 
comunicare în limba englez ; contabil.

 

In curs de autorizare : 

 

comunicare in limba germana si inspector resurse umane. 
In anul 2009 au fost cuprinsi la cursuri de formare profesionala un numar de 528 
someri, astfel : 

 

bucatar  55 persoane 

 

contabil  56  

 

frizer  28 

 

web design  28 

 

instalator  28 

 

lucrator in comert  109 

 

operator calculator  224. 
Prin programul jude ean de ocupare a for ei de munc s-a propus  încadrarea unui 
num r de 250 persoane prin organizarea de cursuri de formare profesional . 

 

Pân la 31 decembrie 2009 au fost încadra i în munc un num r de 285 de absolven i 
ai cursurilor de formare profesional , atât dintre cursurile organizate în acest an, cât i 
din cursurile aflate în monitorizare. 
Gradul de realizare a indicatorului de performanta a fost de 114%.   
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III.2.3 Stimularea incadr rii in munc  a absolventilor institutiilor de inv t mant.  

Incepand cu anul 2007, ca urmare a modific rilor legislative, stimularea incadr rii in 
munca a absolventilor a imbracat noi valente, aceasta vizand ambele segmente ale 
pietei : angajator si absolvent. 
Subventiile acordate angajatorilor pentru incadrarea in munca a absolventilor de 
invatamant, diferentiate in functie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat, au avut 
un aport important la ocuparea tinerilor inregistrati in evidentele agentiei judetene 
pentru ocuparea fortei de munca. 
Cu toate eforturile intreprinse, utilizarea mijloacelor de informare in masa, bursa 
locurilor de munca destinata absolventilor,  in cursul anului 2009 s-a reusit incadrarea 
in munca doar a 74 de absolventi dintr-un planificat de 188.  
Procentul de realizare a indicatorului situandu-se la 39%.  

III.2.4. Incadrarea in munca a somerilor inainte de expirarea perioadei de somaj.  

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 951 someri, in procent de 1.118% fata 
de planificatul pe an.          

III.2.5. Incadrarea in munca a persoanelor cu varsta de peste 45 ani sau someri unici  
           sustinatori au familiilor monoparentale.  

Somajul in randul persoanelor cu varsta de peste 45 ani sau someri unici sustinatori ai 
familiilor monoparentale constituie una din problemele stringente ale pietei fortei de 
munca. 
Pân la 31 decembrie  2009, prin aceast m sur activ , au fost încadrate în munc 
91 de persoane în vârst de peste 45 de ani sau unici sus in tori ai familiilor 
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monoparentale, la acest indicator procentul de realizare fiind de 115% fa de 
propunerile pentru programul de ocupare pentru anul 2009. 
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III.2.6. Incadrarea in munca prin stimularea mobilitatii fortei de munca.  

Mobilitatea geografic este stimulat prin acordarea de prime de incadrare sau de 
instalare, dup

 

caz. Aceasta poate fi o solutie pentru acoperirea deficitelor de fort

 

de  
munc  din anumite zone, regiuni si sectoare de activitate, dar este limitat  ca rezultat. 
La nivelul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca au existat resursele 
financiare alocate acestui tip de masura activa, astfel s-a reusit in cursul anului 2009 
finantarea pentru un numar de 38 persoane, fata de un numar de 6 persoane 
planificate. 
Gradul de satisfacere a acestui indicator a fost de 633%.  

III.2.7. 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, in cursul anului 2009 s-a incadrat 
in munca doar o persoana cu handicap. 
Prin programul jude ean de ocupare a for ei de munc , pentru anul 2009 s-a prevazut  
încadrarea a 3 persoane cu handicap prin subven ionarea locurilor de munc .

  

III.2.8. Acordarea serviciilor de asistenta si consultanta pentru inceperea unei  
 activitati independente.  

Pentru anul 2009 num rul de persoane propus a fi încadrate prin acordarea de servicii 
de asistenta si consultanta  a fost de 11 persoane, fiind angajate prin acest tip de 
m sur 6 persoane,  (55%) .

  

III.2.9. Ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru   
 dezvoltarea comunitatilor locale.  

Ocuparea temporar a omerilor în servicii de dezvoltare local este una din m surile 
active cele mai solicitate de primarii localit ilor din zonele rurale din jude ul Sibiu, 
aceasta acordând, e drept pe o perioad scurt de timp, locuri de munc pe perioad 
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determinat omerilor din mediul rural unde nu exist posibilit i de angajare la agen i 
economici întrucât num rul acestora este foarte mic.  

 
S-a propus încadrarea in anul 2009 prin aceasta m sura activa a unui numar de 300 
de persoane aflate in c utarea unui loc de munca. Pân la 31 decembrie 2009, au fost 
încadrate în munc pe perioad determinat de 2, 3, 4, 6 sau 8 luni un num r de 533 
persoane în c utarea unui loc de munc .

 
Gradul de realizare a indicatorului a fost de 178% .   

300

533

0 500 1000 1500

Program de ocupare 2009

Realizat 31 decembrie    2009 

Num r persoane încadrate prin ocuparea temporar a for ei de 
munc 

 

III.2.10. Medierea muncii.  

Prin serviciile de mediere au fost incadrate in munca un numar de 4.000 persoane. 
Activitatea de mediere a muncii a fost sustinuta in mod evident si de organizarea 
burselor locurilor de munca la nivelul judetului Sibiu. 
In cursul anului 2009 au fost organizate un numar de sase (6)  burse : generala a 
locurilor de munca; pentru studenti; pentru persoanele de etnie roma; pentru 
persoanele cu dizabilitati si tinerii postinstitutionalizati; pentru absolventi si pentru 
persoanele cu varsta de peste 45 ani. 
In afara acestor burse au mai fost organizate, la cerere pietei, un numar de sapte (7) 
miniburse pentru domenii ca : consultant financiar asigurari ; lucrator comercial; 
paznic; operator calculator; contabil; vanzator. 
La cele 6 burse ale locurilor de munca organizate in 2009, si  7 miniburse au participat  
un  numar de 227 agenti economici care au oferit un numar de 2.563 locuri de munca 
vacante. 
La aceste actiuni intreprinse de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca au 
participat un numar de 4.303 persoane, atat someri cat si persoane aflate in cautarea 
unui loc de munca. 
Dintre persoanele participante un numar 1.734 au fost selectate in vederea angajarii. 
Un numar de 556 persoane au fost incadrate pe loc.           
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Reprezentare grafica privind ocuparea persoanelor la bursele locurilor de 
munca   
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III.2.11. Incadrarea prin incheierea de contracte de solidaritate in baza Legii 116/2002.  

Pentru anul 2009, prin Programul special de ocupare a persoanelor marginalizate 
social pentru jude ul Sibiu s-a prevazut  încadrarea a 15  tineri marginaliza i.

  

Pân  la 
31 decembrie 2009 au fost angajate 2 persoane , procentul de realizare a indicatorului 
fiind de 13%  

III.2.12. Incadrarea persoanelor care mai au 3 ani pana la indeplinirea  conditiilor de  
             pensionare.  

M sura activ de subven ionare a locurilor de munc pentru angajatorii care 
încadreaz persoane care mai au maxim 3 ani pân la îndeplinirea condi iilor de 
pensionare este printre m surile cele mai avantajoase ale Legii 76/2002, modificat i 
completat , întrucât persoanele angajate prin aceast m sur sunt subven ionate 
pentru o perioad care poate ajunge la 3 ani.  
Prin urmare agen ii economici au fost informa i cu privire la avantajele acestei m suri 
active, astfel c , pân la 31 decembrie 2009  a fost angajata prin subven ionarea 
locurilor de munc o persoana  care mai are trei ani pân la pensie, indicatorul pentru 
anul 2009 realizându-se în propor ie de 33%.

  

CAPITOLUL IV.         REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMELOR SPECIALE  
                                   DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA IN ANUL 2009.  

IV.1   Program  special de ocupare a for ei de munc pentru localit i din  mediul 

          

rural i localit i defavorizate

  

Pentru anul 2009 prin acest program s-a propus  încadrarea unui num r de 75 
persoane în c utarea unui loc de munc din localit ile din mediul rural i localit i 
defavorizate. 
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Pân la 31 decembrie 2009 prin acest program i-au g sit un loc de munc un num r 
de 167 omeri.   

IV.2       Program  special de ocupare a for ei de munc pentru

 

localit i   

 

             defavorizate   

Pentru anul 2009 prin Programul special de ocupare pentru localit i defavorizate  - 
COPSA MICA s-a  propus încadrarea unui num r de 50 persoane în c utarea unui loc 
de munc din localit ile din mediul rural i localit i defavorizate. 

 

Pana la data de 31 decembrie 2009   prin acest program s-au angajat 200 persoane.    

IV.3     Program  special de ocupare a for ei de munc pentru comunit i cu 

       

num r mare de etnici romi, 2009.  

Programul a propus  încadrarea în munc a unui num r total de 55 persoane de etnie 
rom .

 

Prin acest program pân la 31 decembrie 2009 au fost încadrate un num r de 85 de 
persoane repartizarea acestora pe localit i fiind prezentata in tabelul de mai jos.
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CAPITOLUL V.         MUNCA IN STRAINATATE.  

V.1 EURES  

Ca urmare a reorganiz rii a ANOFM prin HG nr. 640/2007, Oficiul pentru Migra ia 
For ei de Munc i-a încetat activitatea aceasta fiind preluate de agen iile jude ene 
pentru ocuparea for ei de munc .  Cei care doresc s plece la munc în spa iul Uniunii 
Europene o pot face prin intermediul re elei EURES i pot consulta locurile de munc 
vacante existente la nivelul U.E. pe portalul EURES european : eures.europa.eu sau 
cel oficial al A.N.O.F.M. : eures.anofm.ro. 
Serviciile de baz ale EURES sunt cele de informare, orientare i plasament, oferite 
atât angajatorilor, cât i solicitan ilor de locuri de munc interesa i de pia a european 
a muncii. În cadrul  agen iei jude ene  pentru ocuparea for ei de munc exist un 
specialist instruit în promovarea locurilor de munc vacante de pe pia a european a 
muncii. Consilierul EURES este responsabil cu prec dere pentru rile Germania i 
Cipru dar în acela i timp ofer informa ii asupra condi iilor de via i munc din toate 
statele UE. 
Datele cu privire la activitatea EURES la nivelul jude ului Sibiu sunt raportate lunar de 
c tre consilier direct Comisiei Europene în vederea centraiz rii acestora la nivelul UE.

 

La data de 31 decembrie 2009 existau locuri de munca vacante cerete pentru 
lucratorii romani dupa cum urmeaza : 

 

Marea Britanie  68 de locuri ; 

 

Germania  26 de locuri ; 

 

Danemarca  8 locuri ; 

 

Spania  4 locuri ; 

 

Norvegia  1 loc.  

V.2 Activitatea de ocupare a for ei de munc în str in tate 

  

Activitate complex la nivelul agen iei jude ene, înfiin at în anul 2007, pân în 
prezent au fost înscrise în baza de date na ional un num r de 307 persoane din care 
78 femei, pentru locuri de munc din Germania, Elve ia, Spania i Fran a. 

 

Solicitan ii de locuri de munc , cu vârste cuprinse între 20 

 

55 ani au optat în special 
pentru meserii ca: 

 

osp tar, buc tar pentru Germania;

  

asistent medical pentru Elve ia;

  

agricultor pentru Germania i Spania; 

 

tehnician agricol pentru Fran a.

 

In trimestrul IV 2009, 9 persoane au obtinut contracte de munca in Germania 
pentru o perioada de 1 an de zile (lucratori oaspeti) in meseriile din gastronomia de 
sitem tip Mc.Donalds. 
De asemenea in baza conventiilor bilaterale incheiate cu statul german au fost 
selectionati si au plecat la munca un numar de 6 persoane din Sibiu, Agnita si Sura 
Mica, in meserii ca : ajutor menaj in gospodarie, inclusiv ingrijire la domiciliu; expozant 
in targuri; lucrator in domeniul hotelier-gastronomie. 
O alta activitate importanta desfasurata in cursul anului 2009 a fost aceea de primire 
si eliberare a contractelor nominale transmise de Centrala pentru Medierea Strainilor 
si a Specialistilor din Bonn (ZAV) pentru lucratorii romani cu domiciliul in judetul Sibiu, 
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prin intermediul A.N.O.F.M.  In trimestrul IV s-au primit 8 contracte sezoniere de 
munca.   

CAPITOLUL VI.  PROIECTE ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA  
                           FORTEI DE MUNCA SIBIU FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE.  

VI.1 Proiectul Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 

 
Formarea 

personalului propriu al SPO 

 

Excelen a în ocupare este cofinan at din Fondul 
Social European prin Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 

 

2013, Axa Prioritar 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, 
Domeniul Major de Interven ie 4.2. Formarea personalului propriu SPO i are ca 
obiectiv general îmbun t irea calit ii serviciilor furnizate de personalul propriu al 
SPO i ca obiective specifice: cre terea nivelului de preg tire a personalului propriu 
SPO i diversificarea domeniilor de preg tire a personalului propriu SPO (dobândirea 
competen elor de formatori de formatori acreditate CNFPA).

   

Cursul de formare profesional în domeniul ECDL (European Computer 
Driving License), s-a derulat  în perioada 6 octombrie 

 

6 noiembrie 2009. La cursul 
de E.C.D.L.  au participat 25 de angaja i ai S.P.O.  i tot atâ ia au absolvit cursul 
ob inând un punctaj cumulat de peste 81 de puncte la toate cele 7 module organizate 
în cadrul cursului. În data de 10 decembrie 2009, cei 25 de absolven i ai cursului de 
E.C.D.L. au primit Certificatele de absolvire ECDL Complet (ECDL Core Certificate),  
ob inând astfel certificarea CNFPA.

  

Cursul de informare i orientare privind cariera este cel de-al doilea 
organizat în cadrul proiectului implementat de AJOFM Sibiu i se adreseaz întregului 
personal al Serviciului Public de Ocupare al AJOFM Sibiu. Proiectul este in derulare.  

CAPITOLUL VII.      BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ  

Volumul veniturilor si cheltuielilor bugetului asigur rilor pentru somaj, precum si

 

structura acestora, pe capitole si subcapitole la venituri si pe destinatii la cheltuieli, au 
fost aprobate prin bugetul aprobat de ordonatorul principal de credite, in speta 
A.N.O.F.M, urmat de rectificarile ulterioare. 
In forma sa definitiv , bugetul a prev zut un volum al veniturilor in valoare de 
28.333.000 lei, cu 11,6 puncte procentuale mai mici  fata de cele realizate in anul 
precedent, iar pentru cheltuieli suma de 68.446.995 lei , cu 253 puncte procentuale 
peste nivelul celor realizate anul precedent.  

VII. 1 Executia bugetului asigurarilor pentru somaj  

Executia bugetara se prezinta la data de 31.12.2009, astfel :  

- RON-  
Indicator Program Realizat % 

Venituri 28.333.000 20.626.909 72,81 
Cheltuieli 68.446.995 68.446.995 100 

(Deficit) (40.113.995) (47.820.086) - 

 

In transpunere  grafic , executia bugetar la data de 31.12.2009 se prezint dup 
cum urmeaz :
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Trebuie mentionat ca in anul 2009, potrivit legii bugetare anuale, nivelul contributiilor 
sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj a fost stabilit la 0,5% pentru contributia 
datorata de angajatori, 0,5%  contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor 
pentru somaj, 1% contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre 
persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, 0,25% 
contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor 
salariale, conform art.7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006. 
Situatia cheltuielilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, in vederea 
realizarii principalelor masuri active pentru ocuparea fortei de munca, se prezinta 
astfel :  

Masura activa Executie bugetara 
la 31.12.2009 

-lei- 

 

Stimularea mobilitatii fortei de munca  113.500 

 

Stimularea angajarii absolventilor 
Plati pentru stimularea absolventilor  

1.920.579 
97.548 

 

Stimularea angaj rii de someri apartinand unor categorii 
defavorizate  

1.853.405 

 

Stimularea angaj rii inainte de expirarea perioadei de somaj  745.505 

 

Programe pentru ocuparea temporar a fortei de munc

  

863.639 

 

VII. 2  Excedentul/deficitul bugetului asigurarilor pentru somaj  

Exercitiul financiar al anului 2009 s-a incheiat cu un deficit de 47.820.086 lei.  

CAPITOLUL VIII.      ACTIVITATEA CONDUCERII SI COMPARTIMENTELOR  
                                FUNCTIONALE ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU  
                               OCUPAREA FORTERI DE MUNCA SIBIU  

In anul 2009, agentia judeteana a asigurat implementarea masurilor de prevenire a 
somajului, a masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca, protectia sociala a 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a organizat si realizat activitatea de 
ocupare si de formare profesionala a fortei de munca la niveul judetean. 
Actul managerial a fost sprijinit permanent de catre Consiliul Consultativ, care a 
sprijinit conducerea institutiei publice in rezolvarea problemelor legate de activitatile 
institutiei.  
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VIII.1  Directia Managementului Pietei Muncii a asigurat operationalitatea 
activitatiilor din domeniul programelor de ocupare, analiza pietei muncii, formare 
profesionala, inregistrare someri, consiliere, medierea muncii si implementarea 
masurilor active de pe piata fortei de munca. 
A monitorizat si coordonat : 

 
organizarea bursele locurilor de munca generale si specifice de la nivelul 
agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca ; 

 

asigurarea comunicarii informatiilor statistice catre Agentia Nationala pentru 
Ocuparea Fortei de Munca ; 

 

contractarea, in conditiile legii, a serviciilor de ocupare si formare profesionala 
cu prestatorii din sectorul public sau privat ; 

 

 si inainteaza contractele spre aprobare directorului executiv; 

 

asigurarea evidentei, selectionarii, pastrarii, realizarii si clasarii documentelor 
din arhiva proprie si predarea materialului selectionat la compartimentul 
corespunzator al agentiei pentru ocuparea fortei de munca ; 

 

alte actiuni menite s conduc la o mai bun relationare a personalului agentiei 
judetene  cu comunit tile (caravanele ocup rii in  mediul rural si in comunit tile de 
romi).  

VIII.2  Directia Economica  a avut ca principal obiectiv asigurarea sustinerii 
financiare a m surilor de stimulare a ocup rii si pl tii drepturilor b nesti ale somerilor, 
precum si a m surilor de protectie social special , in cazul persoanelor 
disponibilizate in urma concedierilor colective. Totodat

 

a asigurat resursele materiale 
si financiare necesare  function rii  activit tii la toate nivelurile organizatorice, ( 
conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat). Anul bugetar 2009 a fost un an cu 
destul de multe constrangeri bugetare, avand in  vedere si rectific rile determinate de 
evolutiile bugetului consolidat din care face parte si bugetul asigur rilor pentru somaj.

  

VIII.3  Compartiment Resurse Umane si salarizare  a asigurat gestionarea 
resurselor umane la nivelul institutiei publice prin organizarea concursurilor pentru 
ocuparea posturilor vacante si selectarea personalului, intocmirea statelor de functii, 
de personal si a organigramei pentru aparatul propriu.  A intocmit si fundamentat 
cheltuielile de personal, a pus in aplicare prevederile legale in vigoare pentru 
salarizarea functionarilor publici.  

VIII.4 Juridic si Relatii cu publicul a asigurat indrumarea metodologic

 

privind 
modalit tile de aplicare unitar

 

a prevederilor legale incidente domeniului ocup rii 
fortei de munc

 

si form rii profesionale a persoanelor in c utarea unui loc de munc . 
A solutionat in termen adresele si petitiile formulate  de c tre persoane fizice sau 
juridice de drept public sau privat. A reprezentat institutia publica in  instantele de 
judecat

 

in care instituyia a fost parte in proces, participand la procese la toate 
gradele de jurisdictie, a coordonat si urm rit activitatea de judecat

 

in  procesele in  
care a fost implicata agentia judeteana.  De asemenea, a avizat pentru legalitate 
actele administrative, contractele, 
protocoalele precum si alte acte juridice prin care agentia judeteana pentru ocuparea 
fortei de munca se angajeaza patrimonial si a acordat asistenta juridica in rezolvarea 
problemelor specifice unor compartimente din cadrul institutiei pentru implementarea 
actiunilor specifice.  
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VIII.5 Audit Public Intern, Control Financiar propriu si Control Masuri 
Active.   

Scopul principal al misiunilor de audit cuprinse in plan l-a reprezentat diagnosticarea 
intregului sistem atat sub aspect tehnic, managerial cat si financiar-contabil, in 
vederea cresterii eficientei tuturor sectoarelor de activitate, a imbun t tirii serviciilor 
acordate clientilor. 
Controlul financiar de gestiune s-a efectuat conform programului aprobat prin 15 
controale efectuate. Urmare a controalelor efectuate au fost identificate unele 
deficiente si in acest scop s -au propus m suri operative pentru inl turarea acestora. 
Activitatea de control m suri active la nivelul agentiei judetene pentru ocuparea fortei 
de munca teritorial s-a realizat, in  principal, prin  compartimentul  de specialitate. In 
cursul anului 2009 au fost efectuate un numar de 235 controale la agentii economici 
de pe raza judetului Sibiu. Activitatea de control a urmarit modul in care angajatorii au 
respectat prevederile legii de ocupare a fortei de munca si a obligatiilor asumate prin 
conventiile incheiate cu agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca. Prin 
aceste controale au fost depistate o serie de deficiente in aplicarea masurilor active, 
agenti economici care nu au respectat clauzele contractuale, iar pentru remediere s-
au stabilit masuri, termene si responsabilitati.  

VIII.6  Informatica.   

Prin eforturi sus inute s-a reu it dezvoltarea profesionist a paginii proprii de internet a 
institutiei publice, www.sibiu.anofm.ro. Aceast pagin cuprinde informa ii utile privind 
serviciile oferite, programele, activit ile din cadrul  agen iei jude ene pentru ocuparea 
for ei de munc .

 

Prin îmbun t irea sistemului informatic s-a asigurat preluarea prin po ta electronic a 
unui num r tot mai mare de  declara iile privind eviden a nominal a asigura ilor i a 
obliga iilor de plat la bugetul asigur rilor pentru omaj (adres : 
sb decl@ajofm.anofm.ro). 

 

Din datele preluate la sfâr itul lunii noiembrie 2009 (pentru luna decembrie termenul 
de depunere este data de 25 a lunii ianuarie 2010)  9.036 agen i economici 
(angajatori) au depus declara iile lunare privind eviden a nominal a asigura ilor. 
Totalul salaria ilor (persoanelor asigurate) conform declara iilor lunare depuse a fost 
de 129.093.  
Din totalul declara iilor lunare depuse , 5.226 ( 57,84%) au fost depuse pe suport 
magnetic iar 3.810 (42,16%) au fost transmise on-line .             
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CONCLUZII  

Este stiut faptul c evolutiile privind ocuparea fortei de munc si, in general, ale 
fenomenelor ce au loc pe piata muncii nu pot fi separate de contextul demografic, dar 
nici de fenomenele ce s-au manifestat pe plan european,  de cresterea sau 
descresterea economic ,  de dialogul si relationarea direct  dintre cererea si oferta de 
fort  de munc , respectiv dintre angajatori si lucr tori. 
Analiza activit tii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu trebuie s

 

fie f cut

 

avand in vedere contextul economiei in anul 2009, marcat de criza 
economica si financiara manifestata pe toate palierele de activitate atat in mediul 
privat cat si institutional. 
Putem spune ca implementarea programelor de ocupare, a planului de formare 
profesionala, a proiectelor cu finantare externa, a celorlalte actiuni au avut ca scop 
final atingerea obiectivelor institutiei publice. 
Din acest context, din prezentarea rezultatelor obtinute , se poate emite concluzia 
general  potrivit c reia A.J.O.F.M. Sibiu si-a desf surat activitatea in conditii  orientata 
spre cresterea gradului de ocupare si scaderea reala a ratei somajului, si in  conditii 
grele dar a incercat sa isi atinga obiectivele stabilite.       

Director Coordonator,   

Ioan Lucian HAMBASAN          


