RAPORT ASUPRA SITUAłIEI ŞOMAJULUI ŞI A
PROGRAMELOR DE OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ,
PENTRU ANUL 2015
CAPITOLUL I.
OBIECTIVELE ŞI DIRECłIILE DE ACłIUNE ALE AGENłIEI
JUDEłENE PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ COVASNA, ÎN ANUL
2015
AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Covasna este instituŃia publică cu
personalitate juridică, care funcŃionează ca unitate subordonată A.N.O.F.M. Bucureşti
având ca obiective şi direcŃii de acŃiune principale derivate din cele stabilite la nivel
naţional.
La rândul său A.J.O.F.M. Covasna coordonează, organizează şi realizează activitatea de
ocupare a forŃei de muncă şi de protecŃie socială a persoanelor neîncadrate în muncă la
nivelul judeŃului.
Printre principalele sarcini care revin A.J.O.F.M. Covasna, conform prevederilor legale,
se numără instituŃionalizarea dialogului social în domeniul forŃei de muncă, realizarea şi
implementarea politicilor, strategiilor, planurilor şi programelor privind ocuparea forŃei
de muncă şi formarea profesională a şomerilor, deservind persoanele în căutarea unui loc
de muncă pe de o parte, iar de cealaltă parte, angajatorii.
Obiectivele şi direcŃiile de acŃiune pentru anul 2015 au avut la bază prevederile
referitoare la ocuparea forŃei de muncă, cuprinse în Programul de Guvernare,
concretizate în cadrul Contractului de performanŃă managerială.
Cele 5 obiective generale care au guvernat activitatea agenŃiei pe parcursul anului 2015
sunt derivate din cele stabilite la nivel naŃional:
-

Creşterea gradului de ocupare şi a competenŃelor profesionale ale persoanelor în
căutarea unui loc de muncă pe piaŃa internă a muncii, prin implementarea
măăsurilor prevăzute în documentele strategice naŃionale

-

Furnizarea serviciilor EURES prevăzute de legislaŃia comunitară cu privire la
compensarea ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene

-

Întărirea capacităŃii 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 AgenŃiei JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de
Muncă privind serviciile şi măsurile acordate, precum şi rezultatele implementării
acestora

-

Întărirea colaborării interinstituŃionale la nivel naŃional şi internaŃional

Acestora li se adaugă obiective specifice şi direcŃii de acŃiune / măsuri, pentru sprijinirea
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a angajatorilor, cu finalitate în
ocuparea forŃei de muncă.
Cele mai importante obiective specifice ale AJOFM Covasna urmăresc:
-

Creşterea şanselor de ocupare pe piaŃa muncii a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă, în concordanŃă cu locurile de muncă vacante comunicate de
angajatori

-

Sporirea şanselor de ocupare pe piaŃa muncii a persoanelor din grupurile
vulnerabile cum sunt: tinerii, şomerii de lungă durată, persoanele de etnie romă,
persoane cu dizabilităŃi, persoane eliberate din detenŃie, tinerii cu risc de
marginalizare socială

-

Implementarea măsurilor de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forŃei
de muncă pentru şomeri, precum şi de combatere a marginalizării sociale

-

Prevenirea şomajului de lungă durată prin oferirea de alternative ocupaŃionale
pentru tineri într-o perioadă de maxim 4 luni de la data înregistrării şi 6 luni în
cazul adulŃilor

-

Oferirea de oportunităŃi de ocupare şi dezvoltare profesională tinerilor şomeri
până în 25 de ani, în primele 4 luni de la înregistrare, prin integrarea în programe
de formare profesională, includere în programe de uceniciela locul de muncă, sau
de efectuare a stagiului pentru absolvenŃii de învăŃământ superior şi plasarea pe
locuri de muncă vacante

-

Promovarea participării pe piaŃa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială,
prin includerea acestora în măsuri active şi asigurarea altor forme de suport
specifice

-

Stimularea participării la formare profesională a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă - cu reprezentare echilibrată în funcŃie de mediul de
provenienŃă a şomerilor (urban/rural), de nivel de studii şi vârstă

-

Acordarea de facilităŃi angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul
şomerilor
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-

Anticiparea pe termen scurt şi mediu a tendinŃelor de schimbare şi a evoluŃiilor
pieŃei muncii în baza analizelor periodice, prin corelarea informaŃiilor de pe piaŃa
muncii cu cele deŃinute în evidenŃele proprii

-

Consolidarea capacităŃii administrative prin creşterea gradului de pregătire
profesională a personalului propriu şi identificarea nevoii de externalizare a unor
servicii, precum şi stabilirea unor aranjamente de cooperare formală sau informală
cu actori relevaŃi de pe piaŃa muncii

-

AbsorbŃia fondurilor europene structurale şi de investiŃii în conformitate cu
Programul OperaŃional Capital umna 2014-2020, în vederea finaŃării din surse
alternative Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj a măsurilor active de ocupare, prin
accesarea fondurilor IniŃiativei pentru Ocuparea Tinerilor, în vederea
implementării GaranŃiei pentru tinerat în România.

Aceste obiective şi acŃiuni au fost concretizate în:
-

Programul de ocupare al forŃei de muncă pentru anul 2015,

-

programele speciale de ocupare – Programul 50, special pentru localităŃi din
mediul urban, Programul 155, special pentru de localităŃi din mediul rural,
Programul 145, special pentru comunităŃi cu număr mare de etnici romi,
Programului special pentru elevi şi studenŃi, Programul special pentru sprijinirea
ocupării persoanelor supuse riscului marginalizării sociale şi Programul special
stagii profesionale, pentru absolvenŃii de învăŃământ superior

-

Planul de formare profesională

şi în indicatorii de performanŃă contractaŃi.
În vederea realizării atribuŃiilor ce-i revin A.J.O.F.M. Covasna a înfiinŃat în subordinea sa
o agenŃie locală de furnizare a serviciilor pentru ocupare - AgenŃia Locală Sf. Gheorghe,
cu puncte de lucru la Tg. Secuiesc, Covasna, Baraolt şi Întorsura Buzăului.

CAPITOLUL II.

SITUAłIA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT, ÎN ANUL 2015

În perioada anilor 2010-2015 rata şomajului înregistrat în judeŃul Covasna a fluctuat de la
un nivel maxim de 12.4% până la nivelul actual de 5,69 % , acest nivel fiind atins la finele
anului 2015 - sub media anuală înregistrată de 5,93% (comparativ, cea mai mică rata
medie anuală înregistrată în Covasna în ultimii 15 ani a fost de 6,19% - înregistrată în
2007).
La 31-12-2015 sunt în evidentele AJOFM Covasna un număr de 5048 şomeri, înregistrânduse o rată a şomajului de 5,69%, cu o creştere cu 0,25 pp faŃă de luna anterioară trebuie menŃionat că în urma comunicării de către INS a noilor niveluri ale populaŃiei
active civile, au fost recalculate ratele şomajului pentru întregul an 2015.
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2015 -



Din cei 5048 şomeri rămaşi în evidenŃă la finele anului, 2136 sunt femei, astfel că rata
şomajului feminin înregistrat se cifrează la nivelul a 4,94%, mai mare cu 0,03 pp decât
ceea a şomajului feminin înregistrat în luna anterioară, însă mai mică cu 0,75 pp faŃă de
rata totală a şomajului şi cu 1,24 pp mai mică faŃă de cea a şomajului masculin
înregistrat (care se cifrează la 6,18%).
În ultimii câŃiva ani, rata şomajului a fost în judeţul nostru constant superioară ratei
şomajului înregistrat la nivelul întregii Ńări, aceste creșteri cifrându-se între 1 şi aproape
4 puncte procentuale – în ultimii ani însă această diferenŃă s-a diminuat astfel că rata
şomajului în Covasna este acum cu 1,06 pp peste media pe Ńară.
La nivel naŃional sunt disponibile până la această dată, doar informaŃii referitoare la
structura şomajului înregistrat la nivel naŃional la finele lunii noiembrie 2015.
Rata şomajului în anul 2015 s-a caracterizat printr-o tendinŃă în general descrescătoare,
începând cu luna februarie, tendinŃă care a continuat să se manifeste pe parcursul
întregului an, menŃinând trendul descrescător al ratei șomajului înregistrat şi în anul
precedent.
Singurele perioade „atipice” au fost în trimestrul II când au intrat în evidenŃe absolvenŃii
promoŃiei 2015 şi când s-au înregistrat creşteri ale ratei şomajului de circa1 pp.
Trendul de scădere a ratei șomajului s-a menŃinut constant începând cu anul 2011,
continuând pe parcursul lui 2012, astfel că la finele anului 2015 rata șomajului înregistrat
se cifrează cu 0,55 pp sub cea a anului 2012 şi cu 1,37 pp sub nivelul anului 2011.
ExplicaŃia scăderii ratei șomajului o constituie reducerea numărului de disponibilizări
colective şi individuale de personal ce au avut loc în judeţul Covasna în acest an.
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Pe parcursul anului 2015, au intrat în evidenta AJOFM Covasna un număr de 9862
persoane (4649 femei) şi au ieșit din evidenŃe 10560 persoane (4965 femei).
Din totalul persoanelor aflate în evidenŃa agenŃiei la finele lunii decembrie 2015, doar
1028 persoane (490 femei) beneficiază de indemnizaŃie de şomaj (cf. Legii76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare) – aproximativ 50% faŃă de situaŃia existentă la
finele anului 2014, iar 4020 persoane sunt şomeri fără indemnizare (din care 1646 sunt
femei).

O situaŃie deosebita a fost cea de creştere a ponderii şomerilor care nu mai beneficiază
de indemnizaŃii în totalul şomerilor, situaŃia la finele anului 2015 evidenţiind faptul ca
doar 2036% dintre șomeri sunt beneficiari de indemnizaţii.
Şomerii care nu beneficiază de indemnizaŃii sunt şi cel mai greu plasabili – în majoritate
aceştia sunt beneficiari de venit minim garantat – pentru ca nu deţin vreo calificare, nu
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au un nivel al educaţiei care sa le permită sa fie cuprinși într-un program de formare
profesionala, majoritatea sunt în șomaj pentru perioade care au depășit 12 luni, ceea ce
implică o distanŃare de lumea profesională şi în paralel, pierderea încrederii în sine.
Pe parcursul ultimilor ani, aceasta situaţie a evoluat către o situaŃie mai puŃin echilibrată
a ponderii beneficiarilor de indemnizaŃii şi a fost în medie la nivelul anului 2015 la o
pondere în care șomerii care beneficiază de indemnizare nu reprezintă nici o cincime din
totalul şomerilor (81% sunt neindemnizaŃi, în medie anuală).

Din stocul şomerilor la finele anului 2015, din mediul urban provin 1442 persoane, iar din
mediul rural 3606 persoane.
RepartiŃia pe medii a şomajului evidenŃiază o pondere de 2,5 ori mai mare a şomerilor
din mediul rural faŃă de cei ce provin din mediul urban – fiind mult mai dificilă ocuparea
acestor persoane, datorita:
-

gradului de acoperire neuniform al suprafeţei judeţului de către agenţii economici,

-

dar şi al persoanelor
Covasna, majoritatea
garantat –astfel încât
economic situaŃia de
muncitor necalificat.

din mediul rural care sunt înscrise în evidentele AJOFM
acestora făcând parte din beneficiarii de venit minim
aceştia consideră mai avantajoasă din punct de vedere
asistat social, decât postura de angajat pe un post de
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În plus această repartiŃie este inegală – în mediul urban, ponderea şomerilor care
beneficiază de indemnizaŃii este de 37,79 %, iar dintre şomerii neindemnizaŃi această
repartiŃie este de 13,39%.
O problemă majoră o constituie ponderea mare a şomerilor – în special a celor fără
indemnizaŃii – din mediul rural.
Oferta de locuri de muncă disponibilă în judeŃul Covasna se concentrează cu
preponderenŃă în mediul urban, şomerii din mediul rural neavând la dispoziŃie o plajă de
locuri de muncă, meserii şi domenii de activitate.
Ne confruntăm şi cu lipsa întreprinzătorilor şi investitorilor în mediul rural, precum şi
ritmul lent de dezvoltare a zonei rurale din judeŃ, fapt pentru care șomerii din mediul
rural preferă să fie beneficiari ai prevederilor Legii 416/2001.
Mai mult, majoritatea persoanelor din mediul rural aflate în evidenŃele agenŃiei au un
nivel redus de instruire ceea ce afec imposibilă / sau îngreunează cuprinderea lor în
programe de formare, dublat de o mare reticenŃă faŃă de schimbarea statutului de
persoane neocupate.

Repartizarea în teritoriu a șomerilor înregistraţi în evidenta Agenţiei se prezintă astfel:
-

zona Sf. Gheorghe, care include şi municipiul reşedinŃă de judeŃ, cu 1889 persoane
(322 indemnizaŃi),

-

zona Tg. Secuiesc, cu 802 persoane (297 indemnizaŃi),

-

zona Covasna, cu 777 persoane (205 indemnizaŃi),
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-

zona Baraolt, cu 1222 persoane (116 indemnizaŃi),

-

zona Înt. Buzăului, cu 358 persoane (88 indemnizaŃi).

De asemenea situaţia este neomogena la nivelul zonelor din judeţ – unele având o
acoperire mai buna cu activităŃi economice, cum sunt zonele Sf. Gheorghe şi Tg.
Secuiesc.

O pondere mult mai mare decât în restul judeţului a șomerilor neindemnizaŃi se
înregistrează în zona Baraoltului, unde din totalul șomerilor la finele anului 2015 mai
mult de 91% sunt fără indemnizare.
Femeile reprezintă în stocul şomerilor de la finele lunii decembrie 2015 o pondere de
42,31% în scădere cu aproape 1,5 pp faŃă de luna anterioară.
În ceea ce privește repartiţia pe sexe a şomerilor, aceasta a evidenŃiat constant faptul ca
doar circa 44% dintre șomerii înregistraţi sunt femei.
Aceasta repartiţie s-a menţinut de-a lungul anului, indiferent de numărul șomerilor
înregistrat în evidente, fiind datorată reprezentării importante a industriei confecţiilor de
textile şi a serviciilor şi comerŃului pe piaţa muncii din judeţ şi la un nivel sub cel
înregistrat la nivel naŃional.
Cauza majoră a dificultăţilor de a sprijini ocuparea persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă este generata de nivelul de școlarizare al acestora, un volum important
reprezentându-l persoanele cu nivel de școlarizare redus – astfel încât cuprinderea
acestora în programe de formare profesională este dificilă.
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În funcŃie de nivelul studiilor, la finele anului 2015, marea majoritate a persoanelor
aflate în evidenŃa AJOFM Covasna continuă să fie cele cu nivel educaŃional sub nivelul
studiilor medii atingând o pondere de circa 83%.
Astfel, la finele anului 2015, situaţia repartiţiei pe niveluri de educaţie este următoarea:

Repartizarea pe niveluri de instruire a şomerilor aflaŃi în evidenŃa agenŃiei evidenţiază
faptul ca :
-

ponderea cea mai mare o reprezintă persoanele cu nivel de pregătire primar,
gimnazial sau profesional – acestea reprezentând 83,10% - au ieşit din evidenŃe
absolvenŃii care aveau mai multă şcoală,

-

urmate de persoanele cu nivel de instruire liceal, sau post-liceal, în pondere de
14,24%

-

iar cei cu nivel de instruire universitar reprezintă 2,65%.

Mai mult aceasta repartiŃie pe niveluri de educaŃie este diferita, daca analiza se
realizează în funcţie de gen.
La nivelul judeţului, analizând situaŃia şomajului pe sexe şi nivel de educaŃie în rândul
șomerilor care au studii superioare, aceasta pondere ajunge sa se cifreze la 4,21 % în
cazul femeilor şi de doar 1,51 % în cazul bărbaţilor – respectiv la nivel de educaŃie studii
medii, raportul este de 18,21% femei cu studii medii, faŃă de 11,33% bărbaŃi cu acelaşi
nivel de educaţie.
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O situaţie inversă se observa în cazul șomerilor cu studii elementare, fiind mai mulŃi
bărbaŃi șomeri în aceasta situaţie – respectiv 87,16% decât femei (77,57%), acest fapt
datorându-se prezenŃei în zona a industriei de confecŃii textile.
SituaŃia şomajului înregistrat, analizată în funcŃie de grupa de vârstă din rândul căreia se
înregistrează cei mai mulŃi şomeri evidenŃiază faptul că grupele de vârstă cel mai bine
reprezentate sunt:
-

cele cuprinse între 30-39 ani şi cea cu vârste între 40-49 ani, reprezentând circa
22,86% , respectiv 22,60%

-

cea a persoanelor cu vârste sub 25 de ani, reprezentând 21,91%

-

urmata de cele ale a celor mai mari de 55 ani – 15,08%, –respectiv

-

iar cele mai scăzute ponderi le au şomerii cu vârste între 50-55 de ani respectiv cei
între 25-29 de ani – de 8,78% .

Un alt aspect important al situaţiei șomajului în judeţul Covasna îl constituie plaja
ocupaţiilor pe care le-au deţinut persoanele înainte de intrarea în șomaj, astfel ca, la
finele acestui an, primele 10 tipuri de locuri de muncă din care au provenit acoperă circa
55% din stocul total de 5048 de șomeri în evidenŃă.
Muncitorii necalificaţi reprezintă aproape 47% din totalul șomerilor în evidenta la finele
anului 2015 – o pondere ceea ce reprezintă o problema majoră pentru ocuparea de
calitate a acestora.
Aceasta situaţie este evidenţiata şi analizând în timp stocurile de persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă, în funcţie de ultima ocupaţie practicata.
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Numărul total de intrări în şomaj în perioada ianuarie-decembrie 2015, a fost de 11045
persoane (4736 femei), persoane care au apelat la serviciul public de ocupare pentru a
obŃine sprijin în găsirea unui loc de muncă.
Aceste persoane provin în majoritatea cazurilor, atât din disponibilizări colective sau
individuale de personal, cat şi din rândul proaspeŃilor absolvenŃi ai diverselor instituŃii de
învăţământ situaŃia prezentându-se astfel :
-

pentru primele 15 meserii din care au provenit şomerii –sunt 4791 dintre şomerii
nou înregistrati reprezentând o pondere de 48,58%,

-

iar cei ce provin din locuri de muncă fără calificare (3347 persoane) depăşesc 66%
în total intrări:
-

muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si
granule

1024

-

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

705

-

incarcator-descarcator

600

-

confectioner-asamblor articole din textile

328

-

muncitor necalificat in industria confectiilor

295
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-

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

278

-

tamplar universal

246

-

manipulant marfuri

241

-

vanzator

201

-

lacatus mecanic

189

-

strungar universal

164

-

mecanic agricol

139

-

lucrator comercial

128

-

ospatar (chelner)

127

-

contabil

126

Marea problemă pe care o astfel de repartiŃie pe ocupaŃii a şomerilor aflaŃi în evidenŃa
AJOFM Covasna (şi având în vedere şi situaŃia pe niveluri de educaŃie) este aceea că
majoritatea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care au lucrat doar pe
locuri de muncă de muncitor necalificat, au şi alte probleme în ocupare.
Majoritatea acestor persoane în evidenŃă sunt şi beneficiari ai prevederilor Legii
nr.416/2001, cu o structură şi repartiŃie teritorială care implică o atenţie sporită a
AgenŃiei – datorită provenienŃei acestora din mediul rural, al nivelului de şcolarizare şi de
lipsa de calificări.
Din totalul persoanelor în evidenŃă care au solicitat acordarea venitului minim ponderile
cele mai importante le au:
-

şomerii din mediul rural – aceştia reprezintă circa 71,4% din total,

-

persoanele cu nivel de şcolarizare sub nivelul şcolii generale – 2978 persoane,
reprezentând circa 60% din total,

-

persoanele de etnie roma, reprezentând circa 53,5% din total

În cazul judeŃului Covasna, faptul că mai mult de 71% dintre acești şomeri provin din
mediul rural, implică şi faptul că au dificultăŃi în a accede la un loc de muncă, situaŃia
fiind potenŃată negativ de situaŃia reŃelei de transport local, insuficient dezvoltată şi
care nu permite efectuarea navetei către zonele unde oferta de locuri de muncă este mai
diversificată şi mai mare.
O pondere similară o au locurile de muncă vacante, care sunt create în mediul urban şi le
sunt cu atât mai greu accesibile celor din mediul rural.
Numărul ofertelor de locuri de muncă pentru persoane fără calificare a scăzut în ultimii 5
ani cu mai 30% în fiecare an - în anul 2015 fiind oferite 1625 locuri de muncă ca muncitor
necalificat .
-

muncitor necalificat in industria confectiilor

566

-

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

276
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-

confectioner-asamblor articole din textile

224

-

lucrator comercial

213

-

manipulant marfuri

170

-

ambalator manual

167

-

vanzator

137

-

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

134

-

sofer autocamion/masina de mare tonaj

121

-

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi
mozaic, faianta, gresie, parchet

120

-

sofer de autoturisme si camionete

98

-

tamplar universal

73

-

incarcator-descarcator

69

-

agent de securitate

62

-

muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si
granule

61

La nivelul judeŃului Covasna, relansarea economică este încă un deziderat, pentru că
spre exemplu, de la începutul anului au fost înregistrate în total 4452 de locuri de
muncă, reprezentând o medie lunară de 371 (în condiţiile în care în medie în acest an
am avut în evidente, în medie, 5422 de șomeri.

CAPITOLUL III.
REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI PENTRU
OCUPAREA
FORłEI DE
MUNCĂ ŞI ALE PLANULUI DE FORMARE
PROFESIONALĂ ÎN ANUL 2015, LA NIVELUL JUDEłULUI COVASNA
III.1. REZULTATELE IMPLEMENTĂRII
FORłEI DE MUNCĂ ÎN ANUL 2015

PROGRAMULUI

DE

OCUPARE

A

Principalele obiective ale Programului de acŃiuni pentru creşterea gradului de ocupare a
forŃei de muncă, sunt:
-

creşterea gradului de ocupare şi promovarea incluziunii sociale a grupurilor
vulnerabile cum sunt tinerii, persoanele vârstnice, persoanele cu handicap, șomerii
unici întreţinători ai familiilor monoparentale, personale de etnie roma,
persoanele din mediul rural;

-

asigurarea unui grad de flexibilitate mai ridicat prin formare profesională adaptată
la cerinţele pieţei muncii;
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-

facilitarea tinerilor de la statutul de elev sau student la statutul de persoană
ocupată;

-

asigurarea egalităţii de șanse pe piaţa muncii.

-

acestora adăugându-li-se preocupările pentru:

-

incluziunea socială a grupurilor vulnerabile pe piaŃa forŃei de muncă,

-

luarea de măsuri pentru asigurarea unui grad ridicat de adaptabilitate a forŃei de
muncă la cerinŃele pieŃei muncii

în condiŃiile asigurării egalităŃii de şanse pe piaŃa muncii.
A.J.O.F.M. Covasna realizează măsurile active de combatere a şomajului, adresate atât
clienŃilor-persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatorilor, pe tot
parcursul anilor de aplicare a prevederilor Legii nr. 76 / 2002
SituaŃia realizării măsurilor cuprinse în programul de acŃiuni pentru creşterea gradului de
ocupare evidenŃiază următoarele:
Nr.
crt.
I
II
1.
1.
1.1a
1.1b
2.
2
3

Tip de măsura
TOTAL persoane intrate in masuri active, din care:
TOTAL persoane incadrate, din care:
Nr persoane intrate la serviciile de mediere a LMV
Nr persoane ocupate ca urmare a acordarii serviciilor de
mediere a LMV , din care:
in locuri de munca pe perioada nedeterminata
in locuri de munca vacante pe perioada determinata
Nr persoane intrate la serviciile de ICP
Nr persoane ocupate ca urmare a serviciilor de ICP
Incadrarea prin organizarea cursurilor de formare prof.
Ocuparea fortei de munca prin acordarea de alocatii pentru
somerii care se incadreaza inainte de expirarea somajului
100% -absolventii incadrati inainte de exp.perioadei de somaj
30% -somerii incadreati inainte de exp,perioadei de somaj
Incadrarea S peste 45 de ani sau S care sunt parinti USFM,
prin subv. LM , din care:

4

5
5.a
5.b

someri peste 45 ani
someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor
monoparentale

7.a

Incadrarea S care mai au 3 ani pana la pensie prin subv. LM
Incadrarea prin stimularea mobilitatii fortei de munca, total
Incadrarea la distanta de peste 50 Km. fata de domiciliu

7.b

Incadrarea in alta localitate cu schimbarea domiciliului

8.a
8.b

Incadrarea absolventilor de invatamant, prin subv. LM dc:
Abs.ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii
Abs. invatamant secundar superior sau invatamant postliceal

6
7

8

Plan
2015

Realizari
an 2015

PONDERE

15500
5000
9000

10553
4399
8529

68,08%
87,98%
94,77%

5000
3200
1800
7500
500
200

4399
3036
1363
7299
505
131

87,98%
94,88%
75,72%
97,32%
101,00%
65,50%

265
15
250

138
12
126

52,08%
80,00%
50,40%

350
340

305
297

87,14%
87,35%

10
20
10
5
5

8
15
7
1
6

80,00%
75,00%
70,00%
20,00%
120,00%

100
10
60

131
20
77

131,00%
200,00%
128,33%
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8.c
9
10
11
11a
11b
11 c
12.1
12
13
13 a
14.1
14
15
15 a

absolventi de invatamant superior
Absolventi care beneficiaza de prima de incadrare
Incadrarea persoanelor cu handicap, prin subv. LM
Incadrarea prin acordarea de credite
Incadrare someri
Incadrarea prin acordarea de credite rambursabile, din care:
Incadrarea prin acordarea de credite nerambursabile
Nr persoane intrate la serviciile de de consultanta si
asistenta pt.IMM
Nr persoane incadrate prin acordarea de servicii de
consultanta si asistenta pt.IMM
Incadrarea prin ocuparea temporara a FM in lucrari publice de
interes comunitar
Incadrarea, pe o perioada de minimum 6 luni, prin ocuparea
temporara
Numar persoane intrate in sistemul prevazut de Legea nr.
116/2002
Numar persoane incadrate prin contracte de solidaritate, in
baza Legii nr. 116/2002
Alte masuri active (se vor nominaliza concret), din care:* rd.
15 = rd. (15a + 15b + 15c)
Cursuri finantate din FSE

30
70
5
0
0
0
0

34
83
2
0
0
0
0

113,33%
118,57%
40,00%

50

51

102,00%

10

6

60,00%

0

0

0

0

10

2

20,00%

10

2

20,00%

30
30

235
235

783,33%
783,33%

In cursul anului 2015, prin acordarea serviciilor prevăzute de Legea 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu completările
şi modificările ulterioare, au fost încadrate în munca un număr de 4399 persoane numărul acestor încadrări fiind mai redus cu 12% faŃă de anul 2014.
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SituaŃia economică actuală a judeŃului precum şi istoricul angajărilor în ultimii 5 ani
conduc la premiza imposibilităŃii realizării unui program de ocupare cifrat la 5000 de
persoane pe an.
Având în vedere proximitatea geografică cu judeŃele Braşov şi Harghita, au fost emise
recomandări şi pentru locuri de muncă din aceste judeŃe, în special în zonele în care
există posibilităŃi de navetă (zona Baraolt către Harghita, zona Sf. Gheorghe, către
Braşov).
Serviciile care au contribuit la sprijinirea ocupării şomerilor au inclus: medierea muncii,
informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenţionarea locurilor de
muncă create pentru persoanele care aparŃin unor grupuri Ńintă prevăzute de lege, cum
sunt şomerii cu vârste de peste 45 de ani, cei care sunt unici întreţinători ai familiilor
monoparentale, persoane care mai au 3 ani până la pensie, absolvenŃii instituŃiilor de
învăŃământ, persoanele cu disabilităŃi ori cele care sunt supuse riscului marginalizării
sociale.
Aceste servicii au fost acordate singular sau în pachet de servicii, adaptate nevoilor
clientului astfel:

Situaţia angajărilor pe locuri de muncă subvenţionate (455 la nivelul anului 2015) este
sub nivelul înregistrat în anul 2014, când în întregul an au fost încadrate 513 de persoane
șomere – poate şi datorită scăderii atractivităŃii masurilor de subvenŃionare a locurilor de
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muncă, indicatorul social rămânând neschimbat de abni de zile, în timp ce nivelul
salariului minim garantat în plată aproape s-a dublat în aceiaşi perioadă.
Măsurile de mediere a muncii şi cea de informare şi consiliere profesională sunt măsuri
de bază ale serviciului public de ocupare, iar în cadrul lor au fost asistate majoritatea
persoanelor şomere din evidenŃă, astfel:
-

au fost cuprinşi în servicii de mediere a muncii, 8529 de şomeri

-

au fost cuprinşi în servicii de informare şi consiliere profesională, 7299 şomeri

printre aceştia fiind persoane care au beneficiat de ambele tipuri de măsuri.
În vederea plasării în muncă, persoanele înregistrate în evidenŃele AgenŃiei NaŃionale
pentru Ocuparea ForŃei de Muncă au beneficiat de pachete personalizate de măsuri, fiind
cuprinse în una sau mai multe măsuri de stimulare a ocupării.
Astfel, o persoană a putut să participe atât la mediere, la informare şi consiliere
profesională, cât şi la formare profesională sau la una dintre măsurile de subvenŃionare.
Pentru anul 2015, în scopul creşterii gradului de ocupare a persoanelor din mediul rural
sau a persoanelor din localităŃi urbane care au probleme de reintegrare socială ca urmare
a restructurării economice, ANOFM a inclus în Programul de ocupare a forŃei de muncă
pentru anul 2015, Programul special 155, localităŃi din mediul rural.
În cadrul acestui program, AJOFM Covasna a avut cuprinse 4 localităŃi din mediul rural,
pentru care un număr de 115 de persoane şomere au fost planificate pentru a fi ocupate.
FaŃă de Programul planificat pe anul 2015, la finele lunii decembrie, în cele 4 localităŃi
din judeŃ incluse în programul special – comunele Bodoc, BrăduŃ, GhelinŃa si Zagon – au
fost ocupaŃi în total 289 de şomeri – deci gradul de realizare este de 251 %.
Criteriile care au stat la baza stabilirii acestor localităŃi au fost:
-

ponderea mare a şomerilor în total populaŃie activă şi;

-

gradul redus de dezvoltare economică.

Până la finele acestui an, prin implementarea Programului 155, special pentru localităŃi
din mediul rural din judeŃul Covasna au fost încadrate 289 persoane, dintre care prin
intermediul următoarelor servicii oferite de agenŃie:
-

servicii de mediere – 253 persoane, din care:
o 185 persoane încadrate pe perioadă nedeterminată;
o 68 persoane încadrate pe perioadă determinată;

-

servicii de informare şi consiliere – 16 persoane;

-

completarea veniturilor salariale – 1 persoana;
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-

subvenŃii acordate angajatorilor pentru încadrarea absolvenŃilor, şomerilor peste
45 ani sau unici susŃinători ai familiilor monoparentale, care mai au 3 ani pana la
pensie – 18 persoane;

În scopul reintegrării profesionale a persoanelor de etnie romă, în Programul de ocupare
a forŃei de muncă pentru anul 2015 este inclus şi Programul 145, special pentru
comunităŃi cu număr mare de etnici romi prin care in judeŃul Covasna, s-a realizat
ocuparea unui număr total de 103 persoane, reprezentând 343 % din numărul total al
persoanelor de etnie roma propuse a fi ocupate în anul 2015 (respectiv 30 de persoane).
În cadrul acestui program special, accentul a fost pus pe acŃiuni personalizate, în mod
special pe medierea muncii şi consiliere profesională, având în vedere structura - în
primul rând pe niveluri de educaŃie şi pe calificările deŃinute de şomerii din acest grup
Ńintă - a şomajului înregistrat în rândul persoanelor de etnie roma.
Prin programul de ocupare ce revine judeŃului Covasna din Programul 145, special pentru
comunităŃi cu număr mare de etnici romi, în anul 2015, s-a realizat încadrarea a 44
persoane, faŃă de 50 planificat.
Încadrarea persoanelor de etnie roma din cele 4 localităŃi cuprinse în programul judeŃean
– BăŃani, Belin, Sf.Gheorghe şi Vâlcele – s-a realizat prin intermediul următoarelor măsuri
active :
-

servicii de mediere – 44 persoane, din care:
o 36 persoane pe perioadă nedeterminată;
o 8 persoane pe perioadă determinată.

În scopul reintegrării profesionale a persoanelor defavorizate din localitatea Baraolt, în
Programul de ocupare a forŃei de muncă pentru anul 2015 este inclus Programul 50,
special pentru localitati din mediul urban prin care in judeŃul Covasna, s-a realizat
ocuparea unui număr total de 147 persoane, reprezentând 147 % din numărul total al
persoanelor din localitatea Baraolt propuse a fi ocupate în anul 2015 (respectiv 100 de
persoane).
În cadrul acestui program special, accentul a fost pus pe acŃiuni personalizate, în mod
special pe medierea muncii şi consiliere profesională, având în vedere structura
şomajului înregistrat în localitatea Baraolt – frostă zonă minieră.
Prin programul de ocupare ce revine judeŃului Covasna din Programul 50, special pentru
localitati din mediul urban, în anul 2015, s-a realizat încadrarea a 147 persoane.
Încadrarea persoanelor din localitatea Baraolt cuprinse în programul judeŃean s-a realizat
prin intermediul următoarelor măsuri active :
-

servicii de mediere – 134 persoane, din care:
o 76 persoane pe perioadă nedeterminată;
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o 58 persoane pe perioadă determinată;
-

cursuri de formare profesionala – 1 persoane;

-

subvenŃii acordate angajatorilor pentru încadrarea absolvenŃilor, şomerilor peste
45 ani sau unici susŃinători ai familiilor monoparentale – 12 persoane

În scopul reintegrării profesionale a persoanelor supuse riscului marginalizării sociale, în
Programul de ocupare a forŃei de muncă pentru anul 2015 este inclus Programul special
pentru ocuparea persoanelor supuse riscurlui marginalizării sociale prin care se estima
pentru judeŃul Covasna, ocuparea unui număr total de 2 persoane, din numărul total al
persoanelor beneficiare de contracte de solidaritate propuse a fi ocupate în anul 2015
(respectiv 10 persoane).
Prin Programul special pentru elevi şi studenŃi, care sprijină încadrarea studenŃilor şi
elevilor pe durată determinată, de maximum 60 zile calendaristice, pe perioada
vacanŃelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2007 au fost subventionate
locurile de munca a 95 persoane din care 89 elevi si 6 studenti – faŃă de programul de
ocupare ce revine judeŃului Covasna din Programul special pentru ocuparea elevilor si
studentilor, prin care pentru anul 2015 s-a propus încadrarea a 25 tineri.

III. 2 MĂSURI DE STIMULARE A OCUPĂRII, CU FINANłARE DIN BUGETUL
ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
III.2.1. Informare şi consiliere profesională
La AJOFM, Covasna informarea si consilierea profesională s-a realizat în anul 2015 prin
furnizarea a doua tipuri de servicii:
1. Servicii de informare profesională, care au constat în furnizarea de informaŃii privind:
piaŃa muncii, locurile de muncă aflate în evidenŃa AJOFM Covasna, ocupaŃiile, meseriile
cele mai solicitate pe piaŃa forŃei de muncă, condiŃiile impuse de angajatori, gama de
servicii oferite de agenŃie, drepturile şi obligaŃiile şomerilor conform Legii 76/2002 şi
modalităŃi de instruire.
Pentru fiecare client s-a procedat la identificarea nevoilor sale de informare.
2. Servicii de consiliere profesională, care au constat în oferirea, sub rezerva
confidenŃialităŃii, de sprijin persoanelor aflate în situaŃii de şomaj, în condiŃii de respect
pentru client. Mergând pe principiul dezvoltării personale, s-a urmărit încurajarea
autonomiei clientului, creşterea gradului său de motivare, astfel încât să iasă dintr-o
posibilă pasivitate şi să se implice activ în rezolvarea problemelor personale, precum şi să
îşi asume responsabilitatea luării deciziilor pe plan profesional.
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Pentru fiecare client s-a procedat la identificarea problemelor sale specifice, la stabilirea
de comun acord a paşilor ce trebuie parcurşi pentru alegerea ocupaŃiei şi, mai departe,
pentru formare profesională, dacă este cazul, iar, în final, încadrarea în muncă.
Persoanelor consiliate care au dorit, li s-a asigurat asistenŃă privind întocmirea unui CV
sau a unei scrisori de intenŃie.
Numărul persoanelor cuprinse la activitatea de informare şi consiliere la nivelul AJOFM
Covasna a avut următoarea evoluŃie:

Începând cu anul 2009, numărul şomerilor participante la informare şi consiliere a depăşit
cifra de 10000. Numărul de 12858 din anul 2009 – maximumul atins - se datorează
numărului mare de şomeri nou intraŃi în evidenŃele AJOFM Covasna în urma
disponibilizărilor masive datorate crizei economice generale.
În anul 2015, la AJOFM Covasna au fost cuprinse la activitatea de informare şi consiliere
profesională un număr de 7299 de persoane nou înregistrate la consiliere - beneficiare
ale acestui serviciu, iar 3120 au fost persoane revenite din alte luni/anul precedent.
În programul de Ocupare a ForŃei de Muncă pentru anul 2015 pentru judeŃul Covasna au
fost planificate 7500 de persoane cuprinse la serviciile de informare şi consiliere,
ponderea de realizare a programului fiind de 97,32%.
Din totalul persoanelor nou înregistrate la serviciul de informare şi consiliere:
o 1599 au fost şomeri indemnizaŃi,
o iar 5350 şomeri neindemnizaŃi.
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Numărul şomerilor neindemnizaŃi participanŃi la această activitate este mult mai mare,
decât cel al şomerilor indemnizaŃi (73,39% din totalul persoanelor consiliate) dar reflectă
situaŃia şomerilor neindemnizaŃi aflaŃi în evidenŃele AJOFM Covasna.
La sfârşitul lunii decembrie 2015, din totalul şomerilor aflaŃi în evidenŃa agenŃiei 79,64%
au fost şomeri neindemnizaŃi.
În ceea ce priveşte repartizarea pe grupuri Ńintă, realizările arată că:
-

62 SLD Tineri

-

262 SLD Adulti

-

8 Persoane cu handicap

-

1095 Romi

au fost asistaŃi în serviciile de informare şi consiliere profesională.
Prin intermediul activităŃii de informare şi consiliere au primit recomandare şi au fost
cuprinse la cursuri de calificare organizate din bugetul asigurărilor de şomaj sau din
Fondul Social European un număr de 622 de şomeri indemnizaŃi şi neindemnizaŃi.
S-au încadrat în muncă, exclusiv prin servicii de informare şi consiliere în carieră, 505 de
persoane, astfel ponderea de realizare a Programului de Ocupare a judeŃului Covasna,
pentru persoanele ocupate ca urmare exclusiv a acordării serviciilor de informare şi
consiliere fiind de 101%.

III.2.2 Formare profesională
În Planul de formare profesională aprobat pentru anul 2015, s-a prevăzut organizarea a 52
de cursuri, în 26 ocupaţii, pentru un număr de 920 de şomeri, dintre care:
-

15 de cursuri au fost propuse a se organiza prin intermediul furnizorilor de formare
profesională autorizaŃi, pentru 279 de şomeri,

-

6 de cursuri prin CRFPA, pentru 112 de şomeri,

-

31 de cursuri prin centre proprii de formare profesionala a AJOFM, pentru 529 de
şomeri.

OcupaŃiile/competenŃele propuse în Planul de Formare Profesională pentru anul 2015
au fost următoarele:
-

administrator pensiune turistica,

-

agent curaŃenie,

-

agent de securitate,

-

brutar,

-

cameristă,
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-

competenŃe comune-comunicare în limba engleză,

-

competenŃe informatice,

-

competenŃe sociale şi civice,

-

confecŃioner-asamblor articole din textile,

-

contabil,

-

drujbist,

-

florar-decorator,

-

frizer,

-

frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist,

-

îngrijitoare bătrâni la domiciliu,

-

inspector (referent) resurse umane,

-

instalator instalaŃii tehnico-sanitare şi de gaze,

-

lucrător în comerŃ, lucrător în creşterea animalelor,

-

lucrător în cultura plantelor,

-

lucrător în gospodărie agroturistică,

-

lucrător în structuri pentru construcŃii,

-

manichiurist-pedichiurist,

-

sudor,

-

tehnician maseur,

-

tehnician pentru sisteme de detecŃie, supraveghere video, control acces.

Pentru anul 2015 la grupurile Ńintă s-au prevăzut a fi cuprinse la programe de formare
profesională următoarele categorii de persoane:
-

femei

– 456 de persoane

-

şomeri din mediul rural

– 460 de persoane

-

şomeri sub 25 de ani

– 250 de persoane

-

şomeri peste 45 de ani

– 275 de persoane

-

şomeri de lunga durata sub 25 de ani

– 70 de persoane

-

şomeri de lunga durata peste 25 de ani – 30 de persoane

-

persoane cu dizabilităŃi

- 2 persoane

-

şomeri de etnie romă

– 50 de persoane
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În anul 2015 au fost organizate 67 de cursuri, în 23 de ocupaŃii, dintre care:
-

43 de cursuri în cadrul Centrului propriu de formare profesională AJOFM Covasna,

-

5 prin intermediul CRFPA Brasov

-

şi 19 prin intermediul furnizorilor de formare profesională autorizaŃi.

Dintre aceste programe de formare profesională, 12 au fost organizate cu finanŃare din
BAS iar 55 programe de formare profesională au fost cu finaŃare din fonduri FSE, în
cadrul proiectelor POSDRU, in care AJOFM Covasna este solicitant sau partener.

La aceste cursuri au participat 1108 de şomeri, dintre care, 202 la cursuri finanŃate din
BAS şi 906 la cele finanţate din alte fonduri.
În anul 2015 au absolvit cursurile un număr total de 1135 şomeri, dintre care:
-

968 de absolvenŃi de la la cursurile începute în 2015

-

167 de absolvenŃi de la cursurile începute în 2014 şi încheiate în 2015

OcupaŃiile /competenŃele în care s-au organizat cursuri în anul 2015 au fost:

Nr.crt

Denumirea programului de formare

Nr.de
cursuri

Nr.şomeri
cuprinși în cursuri

1

Administrator pensiune turistica

1

24

2

Agent curatenie cladiri si mijloace de
transport

1

19

3

Agent de securitate

3

60

4

Bucatar

5

106

5

Competente antreprenoriale

5

89

AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ COVASNA
Operator de date cu caracter personal nr. 560
B-dul Gen. Grigore Bălan nr.14, Sfântu Gheorghe
Tel.: +4 0267 312157; Fax: 0267 312157; 0267 317045
e-mail: ajofm@cv.anofm.ro;
www.covasna.anofm.ro

pag. 23

6

Competente informatice

8

118

7

Competente sociale si civice

1

14

8

Comunicale in limba engleza

3

82

9

Comunicale in limba germana

2

37

10

Contabil

2

28

11

Fasonator mecanic

3

42

12

Florar-decorator

4

56

13

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

1

14

14

Inspector /referent resurse umane

1

14

15

Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

1

20

16

Lucrator in comert

7

104

17

Lucrator in cresterea animalelor

6

84

18

Lucrator in cultura plantelor

3

42

19

Manichiurist-pedichiurist

2

28

20

Ospatar(chelner) vanzator in unitati de
alimentatie

4

71

21

Sudor

2

28

22

Tehnician maseur

1

14

23

Tehnician sisteme de detectie supraveghere
video, control acces

1

14

67

1108

TOTAL

Pentru anul 2015 s-a urmărit diversificarea paletei de formare profesională şi cuprinderea
mai multor persoane din grupurile Ńintă, la programele de formare profesională.
Astfel, în anul 2015 cei 1108 de someri care au fost cuprinşi la programe de formare
profesională, pot fi structuraŃi pe următoarele categorii de grupuri Ńintă:
-

693 femei,

-

719 someri din mediul rural,

-

231 tineri sub 25 de ani,

-

331 persoane peste 45 de ani,

-

30 someri de lunga durata sub 25 de ani,

-

91 someri de lunga durata peste 25 de ani
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-

1 persoana cu dizabilitati si

-

223 persoane de etnie roma.

La sfârşitul anului 2015, rata medie de absolvire pentru cursurile organizate în anul 2015,
a fost de 92,02 %.
Dintre absolvenŃii cursurilor, aflate sub monitorizare în anul 2015, au fost încadraŃi în
cursul anului 2015, 366 de şomeri, dintre care:
-

131 de la cursurile finanŃate din BAS şi

-

235 de la cele cu finanŃare din alte fonduri.

Rata de plasare pentru cursurile organizate în anul 2014, la 12 luni de monitorizare este
de 54,93%.
Rata de plasare pentru cursurile organizate în anul 2015 este de 17,87 % la 31.12.2015 – o
acuză fiind faptul că majoritatea cursurilor au fost organizate cu finanŃare FSE în cadrul
proiectelor, pentru persoane din grupuri vulnerabile pe piaŃa muncii şi s-au finalizat în
semestrul II al anului 2015.
În ceea ce priveşte activitatea Centrului propriu de formare profesională al agenŃiei,
sunt autorizate următoarele 14 programe de formare profesională de calificare:
-

Brutar

-

Bucatar

-

Fasonator mecanic

-

Florar–decorator

-

Frizer
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-

Frizer-Coafor-manichiurist-pedichiurist

-

Lucrator in comert

-

Lucrator in cresterea animalelor

-

Lucrator in cultura plantelor

-

Lucrator in gospodarie agroturistica

-

Lucrator in structuri pentru constructii

-

Manichiurist-pedichiurist

-

Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie

-

Zidar, pietrar, tencuitor

şi 10 de iniŃiere/perfecŃionare/specializare:
-

Competente comune-competente antreprenoriale

-

Competente informatice

-

Competente sociale si civice

-

Comunicare in limba engleza

-

Comunicare in limba spaniola

-

Consilier orientare privind cariera

-

Contabil

-

Inspector (referent) resurse umane

-

Lucrator social

-

Mediator social

Pe parcursul anului 2015, în cadrul Centrul propriu de formare profesională al agenŃiei sau organizat 53 programe de formare pentru 873 de persoane, din care 784 şomeri şi 89
persoane încadrate în muncă, astfel:
-

106 şomeri în ocupaŃia bucatar

-

14 şomeri în competente antreprenoriale

-

70 persoane în competente informatice

-

28 şomeri în competente sociale si civice

-

82 şomeri în comunicale in limba engleza

-

28 şomeri în ocupaŃia contabil

-

42 şomeri în ocupaŃia fasonator mecanic

-

56 şomeri în ocupaŃia florar-decorator
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-

14 şomeri în ocupaŃia frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

-

42 şomeri în ocupaŃia inspector /referent resurse umane

-

70 şomeri în ocupaŃia lucrator in comert

-

84 şomeri în ocupaŃia lucrator in cresterea animalelor

-

42 şomeri în ocupaŃia lucrator in cultura plantelor

-

42 şomeri în ocupaŃia manichiurist-pedichiurist

-

64 şomeri în ocupaŃia ospatar(chelner) vanzator in unitati de alimentatie

-

72 persoane angajate participante la cursul de mediator social

-

17 persoane angajate participante la cursul de consilier orientare privind cariera

łinând cont de situaŃia din anul 2015 şi de situaŃiile din anii anteriori, la nivelul judeŃului
nostru se manifestă următoarele tendinŃe în ceea ce priveşte activitatea de formare
profesională a şomerilor :
-

diversificarea ofertei de formare,

-

creşterea ratei de activare a diferitelor categorii de şomeri, în cursuri,

-

creşterea ratei de plasare în urma absolvirii programelor de formare, în special la
programele de formare profesională organizate cu finanŃare din bugetul
asigurărilor pentru şomaj.

În anul 2015 s-au organizat 3 cursuri prin intermediul furnizorilor de formare profesională
autorizaŃi în ocupaŃia de agent de securitate, în limitele bugetului aprobat.
AchiziŃionarea serviciilor de formare profesională, propuse a se organiza prin intermediul
furnizorilor de formare profesională autorizaŃi s-a realizat prin procedură de achiziŃie
directă, având în vedere valoarea estimată a contractului.
În anul 2015 s-au cheltuit 97.382,25 lei cu taxele de curs, chirii şi materiale consumabile
pentru formarea profesională a şomerilor şi 30.998,99 lei pentru drepturile cu caracter
social.
La efectuarea cheltuielilor s-a avut în vedere obŃinerea unor rezultate maxime şi de
calitate corespunzătoare, în condiŃii de economicitate.

III.2.3. Stimularea încadrării în muncă a absolvenŃilor instituŃiilor de
învăŃământ
Stimularea încadrarii in munca a absolventilor constau in acordarea de prime de
incadrare egale cu valoarea indicatorului social de referinta absolventilor institutiilor de
invatamant si absolventilor scolilor speciale inregistrati in eveidentele noastre care se
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angajeaza cu program normal de lucru pentru o perioada mai mare de 12 luni si de o
suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul pana la expirarea
perioadei de acordare a indemnizatiei pentru absolventii carora li s-a stabilit dreptul la
indemnizatia de somaj si s-au incadrat cu program normal de lucru pentru o perioada mai
mare de 12 luni.
Numarul persoanelor care au beneficat de prime de incadrare in anul 2015 a fost 83 de
absolventi, aceasta reprezentand 118,57% realizare fata de programul de ocupare.
Numarul absolventilor carora li s-a stabilit indemnizatia de somaj si s-au angajat cu
program normal de lucru pentru o perioada mai mare de 12 luni si care beneficiaza de o
suma egala cu indemnizatia de somaj pana la expirarea perioadei de acordare a
indemnizatiei daca nu s-ar fi angajat este 12 – iar gradul de realizare a acestei măsuri
fiind de 80% faŃă de plan.

III.2.4. Incadrarea in munca a somerilor inainte de expirarea perioadei
de indemnizare
Cresterea sanselor de ocupare a somerilor prin completarea veniturilor salariale se
realizeaza prin acordarea unei sume lunare reprezentand 30% din cuantumul
indemnizatiei de somaj din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care
erau indeptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, persoanelor carora li s-a stabilit
dreptul la indemnizatia de somaj , care se angajeaza pentru program normal de lucru si
cărora ca urmare a angajarii le inceteaza plata indemnizatiei de somaj.
In programul de ocupare pentru anul 2015 s-a prevazut acordarea de alocatii pentru
somerii care se incadreaza inainte de expirarea somajului conform art.72 din Legea
76/2002 pentru 250 persoane.
Pe parcursul anului 2015 s-au acordat dreptul la alocatie conform art.72 pentru 126
gradul de realizare a planului fiind de 50,4%.

III.2.5. Incadrarea in munca prin stimularea mobilitatii fortei de munca
Stimularea mobilitatii fortei de munca pe parcursul anului s-au realizat prin:
-

acordarea de prime de incadrare pentru 1 somer care s-a angajat intr-o localitate
situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul

-

si prin acordarea de prime de instalare pentru 6 someri care s-au angajat in alta
localitate si ca urmare a acestui fapt au schimbat domiciliul,

planul realizandu-se e cumulat măsuri de stimulare a mobilităŃii în pondere de 70% fata
de cel programat.
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III.2.6. Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap
In anul 2015 AJOFM Covasna a subventionat locurile de munca pe care au fost angajate 2
persoane cu handicap, din care 2 persoane erau din mediul urban, gradul de realizare a
planului fiind de 40%.

III.2.7.
Acordarea serviciilor de asistenŃă şi consultanŃă pentru
începerea unor activităŃi independente
ConsultanŃa şi asistenŃă pentru începerea unei activităŃi independente sau pentru
iniŃierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă,
sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de
management şi alte servicii de consultanŃă.
Aceste servicii au fost realizate de către Agenţia pentru ocuparea forŃei de muncă
Covasna, dar o parte a beneficiarilor au participat şi la un program de formare
profesională în cadrul Centrului propriu de formare profesională.
Din cele 51 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă asistate în acest tip de
servicii, 34 au fost femei iar 12 au fost tineri sub 25 de ani.
În urma acordării serviciilor de consultanŃă şi asistenŃă pentru începerea unei activităŃi
independente sau pentru iniŃierea unei afaceri, 6 şomeri au iniŃiat astfel de activităŃi
independente (60 % din numărul programat pe anul 2015).

III.2.8.

Medierea muncii

Prin acordarea serviciilor de mediere s-a realizat ocuparea a 4399 persoane, o realizare
de 94,77 % faŃă de cât s-a programat pentru anul 2015, din care:
-

3036 şomeri încadraŃi în muncă pe perioadă nedeterminată ;

-

1363 şomeri încadraŃi în muncă pe perioadă determinată

Au fost inregsitrate 8529 persoane nou intrate în serviciile de mediere a muncii din care:
-

3664 sunt din mediul urban, iar 4865 sunt din mediul rural – reprezentând 42,96% şi
respectiv 57,04% din total

-

4188 sunt femei, iar 4341 sunt bărbaţi – reprezentând 49,10% şi respectiv 50,90%
din total

-

2489 sunt persoane sub 25 de ani, reprezentând 29,18% din total

-

5068 sunt persoane fără şcoală, cu învăŃământ primar, gimnazial sau profesional,
iar 2968 sunt persoane cu învăŃământ liceal sau postliceal – reprezentând 59,42% şi
respectiv 34,81% din total
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-

2202 sunt persoane care beneficiază de indemnizaŃie de şomaj, iar 6153 sunt
persoane fără indemnizare – reprezentând 25,82% şi respectiv 71,14% din total

-

52 sunt persoane sub 25 de ani şomeri de lungă durată, iar 119 sunt şomeri de
lungă durată adulŃi – reprezentând 0,61% şi respectiv 1,40% din total

-

1949 dintre cei cuprinși în mediere pe parcursul anului au fost persoane rome, deci
o pondere de 22,85%.

Pentru locurile de muncă vacante au fost emise 4346 repartiŃii.
Gradul de ocupare a locurilor de muncă vacante (cele 4452 de noi oferte de locuri de
muncă înregistrate în anul 2015 şi cele existente în stoc) de către şomerii încadraŃi în
muncă (4399) este de peste 98 %.
Aceasta demonstrează preocuparea agenŃiei pentru soluŃionarea fiecărei oferte de loc de
muncă cu maximum de operativitate şi eficienŃă - în condiŃiile în care, în primele şi
respectiv ultimele trei luni ale fiecărui an plasarea şomerilor pe locurile de muncă
vacante este mai dificilă.
Una dintre măsurile active de combatere a şomajului, care a fost mereu în atenŃia
AgenŃiei JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Covasna, o constituie bursele

locurilor de muncă, măsură activă destinată corelării cererii şi ofertei de forŃă de
muncă.
În Contractul de performanŃă managerială pentru anul 2015 a fost prevăzută organizarea
a două burse conform calendarului naŃional, una în primăvară, pentru toate categoriile
de persoane în căutare de loc de muncă (24.04.2015) şi una în toamnă, pentru absolvenŃii
de învăŃământ (25.09.2015).
Au fost organizate cele doua ediŃii de burse ale locurilor de muncă:
-

bursa generală a locurilor de muncă, în luna aprilie şi

-

bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi în luna septembrie.

Au fost organizate pe parcursul anului şi alte 10 ediŃii de Burse ale locurilor de muncă –
ocazionale – cu accen pe cele organizate în cadrul unor proiecte finanŃate din FSE sau la
solicitarea agenŃilor economici.
Pe cumulat an 2015 situaŃia se prezintă astfel:
Au fost remise 6261 invitaŃii în total către agenŃii economici, cu o rată de răspuns nu
tocmai importantă astfe că au fost primite:
-

oferte de locuri de muncă de la 198 de agenŃi economici

-

pentru un număr total de 1517 locuri de muncă vacante.

Locurile de muncă oferite proveneau din diverse domenii de activitate cum sunt :
-

industria confecţiilor textile
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-

industria de prelucrare a lemnului şi fabricare a mobilei,

-

industria auto

-

industria alimentara,

-

fabricarea produselor nemetalice pentru construcţii

-

construcţii,

-

asigurări,

-

servicii,

-

comerţ

Au participat la Burse 1201 persoane , dintre care 56 au fost angajate într-o lună de la
organizarea Burselor.

Dintre agenţi economici invitaţi cu ocazia Burselor organizate în anul 2015, doar 3,2% au
oferit locuri de muncă şi au participat la bursele organizate, oferind în total un număr de
1517 locuri de muncă.
Nu întotdeauna oferta de locuri de muncă, s-a suprapus peste oferta de forŃă de muncă a
șomerilor – cei 1201 şomeri care au participat la ediŃiile din acest an ale burselor de
locuri de muncă - astfel că, din numărul total de locuri de muncă oferite la bursele din
2015, numai 3,7% dintre ele s-au ocupat.
Rezultatele burselor, reflecta câteva dintre problemele de pe piaŃa muncii locale :
-

slaba dezvoltare economica a judeŃului,

-

nivelul scăzut al ofertei salariale redusă,
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-

lipsa de forŃă de muncă calificată în ocupaŃii specializate,

-

dar şi lipsa de interes a persoanelor, faŃă de anumite domenii de activitate (cum
sunt asigurările sau industria confecţiilor din textile).

III.3. ACOMPANIAMENT SOCIAL PERSONALIZAT ACORDAT TINERILOR
SUPUSI RISCULUI MARGINALIZARII SOCIALE
În scopul reintegrării profesionale a persoanelor supuse riscului marginalizării sociale, în
Programul de ocupare a forŃei de muncă pentru anul 2015 este inclus şi Programul
special pentru ocuparea persoanelor marginalizate social prin care se estima pentru
judeŃul Covasna, ocuparea unui număr total de 10 persoane beneficiare de contracte de
solidaritate propuse a fi ocupate în anul 2015.
Prin programul de ocupare ce revine judeŃului Covasna din Programul special pentru
ocuparea persoanelor marginalizate social, în anul 2015, s-a realizat încadrarea a doar 2
persoane, deci o realizare de 20%.

III.4 INCADRAREA ELEVILOR SI STUDENTILOR PE PERIOADA VACANTELOR
În scopul integrării profesionale a tinerilor – viitori absolvenŃi - în Programul de ocupare a
forŃei de muncă pentru anul 2015 este inclus şi Program special pentru elevi şi studenŃi,
care sprijină încadrarea studenŃilor şi elevilor pe durată determinată, de maximum 60
zile calendaristice, pe perioada vacanŃelor, în conformitate cu prevederile Legii nr.
72/2007.
În cadrul acestui program special, accentul a fost pus pe acŃiuni personalizate, în mod
special pe medierea muncii şi consiliere profesională dar şi pe colaborarea pe de o parte
cu angajatorii şi de cealaltă parte cu unităŃile de învăŃământ, pentru identificarea de
potenŃiali beneficiari ai prevederilor Legii nr.72/2007.
Dintre tinerii elevi şi studenŃi pe locurile de muncă subvenŃionate în baza prevederilor
Legii nr. 72/2007 s-au numărat:
-

89 persoane tineri, elevi

-

6 persoane tineri, studenŃi,

gradul de realizare a planului pe anul 2015 fiind de 380%.

III.5 MASURI DE PREVENIRE A SOMAJULUI
In anul 2015 AJOFM Covasna, a oferit servicii de preconcediere pentru un numar de 41
persoane, dintre cele 58 de persoane concediate colectiv în trei etape de către SC
VITAROM IMPEX SRL Bucuresti – punct de lucru Covasna.
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Serviciile oferite au fost urmatoarele:
-

Informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si
acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala, prezentarea
principalelor prevederi din legislatia cu privire la şomaj, muncă şi protecŃie
socială.

-

Plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in ceea
ce priveste modalitatile de cautare a unui loc de munca, prin:

-

Reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta
durata, prin asigurarea unor servicii de informare si consiliere privind cariera
profesionala, precum si/sau prin organizarea de cursuri de formare profesionala de
scurta durata ori de instruire la locul de munca (daca conditiile efective permit
aceasta).

-

Sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de
combatere a somajului care au ca scop identificarea necesitatilor si prioritatilor
persoanelor asistate, in vederea orientarii acestora catre cele mai potrivite masuri
active;

S-au aplicat chestionare persoanelor care urmeaza sa fie concediate cu privire la
planurile de viitor, la serviciile solicitate, la experienta in alte activitati decat cele in
care sunt calificate - 35 de persoane au completat chestionarele în baza cărora s-a
realizat orientarea persoanelor, spre masurile de combatere a somajului.

CAPITOLUL IV.
REALIZAREA
PREVĂZUłI PENTRU ANUL 2015
Indicator de performanŃă

INDICATORILOR

DE

PERFORMANłĂ

Valoarea
programată
11 luni an 2015
( %)

Valoare
realizată
11 luni an 2015
( %)

Punctaj
total

Punctaj
realizat

75

92,76

1,00

1,00

32

33,72

1,00

1,00

12

23,49

1,00

1,00

53

62,55

1,00

1,00

Gradul de ocupare a locurilor de muncă
vacante comunicate de angajatori şi
înregistrate de ANOFM
Gradul de ocupare a tuturor persoanelor
din evidenŃa ANOFM aflate în căutarea de
loc de muncă
Rata de participare a șomerilor la cursuri
de formare profesională
Ponderea participării femeilor la cursuri
de formare profesională în total şomeri
participanŃi la cursuri
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Rata de participare a şomerilor la măsuri
active
Rata de participare a şomerilor la măsuri
active in primele luni de la inregistrare:
în primele 4 luni de la înregistrare
în cazul tinerilor
în primele 6 luni de la înregistrare
în cazul adulŃilor
Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de
25 de ani care, în primele 4 luni de la
înregistrare, ocupă un loc de muncă,
participă la un curs de formare
profesională, încheie un contract de
ucenicie la locul de muncă sau încheie un
contract de stagiu în total tineri cu
vârsta mai mică de 25 de ani înregistraţi
Ponderea persoanelor ocupate din totalul
participanŃilor la măsuri active
la 3 luni de la participarea la
ultima măsură activă a pachetului
personalizat
la 6 luni de la participarea la
ultima măsură activă
a pachetului
personalizat
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 evidenŃa ANOFM
Ponderea persoanelor ocupate din rândul
absolvenŃilor programelor de formare
profesională (PPAFP) la:
6 luni de la data susŃinerii
examenelor de absolvire
12 luni de la data susŃinerii
examenelor de absolvire
TOTAL

100

84,03

1,00

0,84

100

100,00

0,50

0,50

75

90,32

0,50

0,50

75

38,56

1,00

0,51

20

28,67

0,75

0,75

25

31,89

0,75

0,75

65

73,68

0,50

0,50

40

24,59

0,50

0,31

30

56,39

0,50

0,50
9,16

Principalele obiective generale ale AJOFM Covasna stabilite prin Contractul de
performanŃă managerială pentru anul 2015, reflectate şi în indicatorii de performanŃă,
sunt:
Obiectiv general

An 2015
Planificat Realizat

Creşterea gradului de ocupare şi a competenŃelor
profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă
pe piaŃa internă a muncii, prin implementarea măsurilor

5000

4399

%
87,98
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prevăzute în documentele strategice naŃionale
Creşterea competenŃelor profesionale ale persoanelor în
căutarea unui loc de muncă pe piaŃa internă a muncii, prin
implementarea măsurilor prevăzute în documentele
strategice naŃionale

920

1108

120,43

Furnizarea serviciilor EURES prevăzute de legislaŃia
97 solicitanŃi de loc de
comunitară cu privire la compensarea ofertelor şi a cererilor muncă
de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene
23 solicitanŃi formulare E, U
Întărirea capacităŃii administrative a Serviciului Public de
Ocupare în vederea furnizării de servicii şi măsuri active de
ocupare personalizate, moderne şi de calitate (prelucrare
chestionare de feed back / satisfacŃie - pondere „foarte
mulŃumit+mulŃumit”)

-

86,86% - satisfacŃie
angajatori

-

87,43% - satisfacŃie
şomeri

Creşterea gradului de vizibilitate al AgenŃiei JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de Muncă
privind serviciile şi măsurile acordate, precum şi rezultatele implementării acestora
- ApariŃii în media locală / regională / naŃională (303 presă scrisă , 131 audio , 3 video ,
27 interviuri şi participări la emisiuni radio TV, 42 comunicate de presă, 20 conferinŃe de
presă, 96 apariŃii în rubrici permanente, 10820 materiale publicitare ANOFM, AJOFM, 4000
– proiect CONSENS)
Întărirea colaborării interinstituŃionale-nivel
naŃional/internaŃional

12 noi acorduri de
parteneriat – entităŃi locale
7 acorduri în proiecte

Aceste obiective şi acŃiuni au fost concretizate în Indicatorii de performanŃă contractaŃi –
gradul de realizare a acestora de către AJOFM Covasna fiind prezentat în Anexa 1.
Indicatorii de performanŃă care nu au atins nivelul planificat sunt legaŃi direct de
activitatea de ocupare :
A. În cazul Indicatorului 2 - Rata de participare a şomerilor la măsuri active –
planificat 100%, realizat 84,03% - diferenŃa (-15,97 pp)
JudeŃul Covasna se confruntă cu o situaŃie dificilă pe piaŃa muncii – capacitatea acesteia
de absorbŃie a forŃei de muncă din rândul şomerilor este limitată, iar ponderea pe care
muncitorii necalificaţi o reprezintă este extrem de ridicată (71,2% din totalul șomerilor în
evidentă la finele anului 2015 provin din locuri de muncă fără calificare).
Numărul total de intrări în şomaj în perioada ianuarie-decembrie 2015, a fost de 11045
persoane (4736 femei), persoane care provin în majoritatea cazurilor, din disponibilizări
curente de personal, cat şi din rândul proaspeŃilor absolvenŃi ai diverselor instituŃii de
învăţământ.
4791 dintre noii intraŃi provin din doar 15 tipuri de meserii (48,58%), iar 3347 persoane
provin din locuri de muncă fără calificare.
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FaŃă de o pondere atât de semnificativă a persoanelor fără calificări, numărul ofertelor
de locuri de muncă fără calificare în intregul an 2015 a fost de doar 1625 iar medierea ca
măsură activă principală este dificil de realizat fără un protofoliu de oferte de locuri de
muncă vacante.
În Covasna, necesarul de forŃă de muncă necalificată rămâne încă o preferinŃă a
angajatorilor, influenţând în mod negativ: dezvoltarea comunităŃilor locale – cu
preponderenŃă a celor din mediul rural; atragerea investitorilor; rata creşterii
economice; o plafonare la nivelul cel mai mic din Ńară al nivelului salariului mediu
înregistrat.
În plus, ponderea persoanelor cu nivel de şcolarizare sub nivelul şcolii generale de circa
60% din total – 2978 persoanele face dificil de cuprins în programe de formare
profesională.
O problemă poate fi şi modul de calcul al indicatorului – pentru că multe dintre
persoanele participante la măsuri active revin în respectiva măsură (consiliere, mediere)
dar nu mai pot fi cuantificate (în special cele aflate in stocul iniŃial la 01.01.2015, mai
ales luând în considerare faptul că 100% dintre şomerii nou înregistraŃi tinerii au
participat la măsuri active în procent de 100% iar adulŃii, în pondere de 90,32% faŃă de
75% planificat.
B. În cazul Indicatorului 10a - Ponderea persoanelor ocupate din rândul
absolvenŃilor programelor de formare profesională (PPAFP) la 6 luni de la
data susŃinerii examenelor de absolvire - planificat 40%, realizat 24,59% –
diferenŃă (-15,41 pp).
Această nerealizare a indicatorului 10b la nivelul programat este cauzată de o serie de
factori al căror efect se cumulează:
-

Am reuşit să cuprindem cu mai mult de 120% şomeri în programele de formare
profesională – respectiv 1108 persoane, însă dintre aceştia 906 au participat la cursuri
finanŃate în cadrul unor proiecte fin FSE

-

Cele 906 persoane cuprinse in cursuri cu finantare FSE au inceput cursurile in 2015, leau finalizat in acest an iar ponderea celor ocupate post-absolvire creste constant în
cele 12 luni de monitorizare a plasării absolventilor programelor de formare
profesională.

-

Aceste programe de formare profesională au avut ca obiectiv, obŃinerea unor rate de
plasare extrem de reduse (între 8-20%) iar multe dintre ele s-au adresat unor categorii
de persoane vulnerabile şi preponderent din mediul rural

-

Structura şomajului înregistrat în judeŃ (cu o rată medie a şomajului cu circa 1 pp
mai mare în medie decât rata înregistrată pe Ńară în 2015, o repartizare inegală
rural/urban, o ponderea persoanelor de etnie roma este de cca 49%, dintre acestea
85% neavând şcoală ori având doar şcoala generală incompletă) – Anexa 2.
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-

Volumul scăzut al cererii de forŃă de muncă –Covasna este primul printre cele 5 cele
mai sărace judeŃe ale României (alături de MehedinŃi, Tulcea, Sălaj şi Vaslui) iar
oferta de locuri de muncă vacante este sub necesar,
C. În cazul Indicatorului 7 - Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de 25 de ani

care ocupă un loc de muncă, participă la un curs de FP, încheie un contract de
ucenicie la locul de muncă sau încheie un contract de stagiu, în total tineri cu
vârsta mai mică de 25 de ani înregistraţi - realizat 38,58%, faŃă de 75%
planificat – diferenŃa de (-36,42 pp).
-

Dintre tinerii cu vârste sub 25 ani în evidenŃă în 2015, 1052 au fost ocupaŃi (23,91% din
totalul şomerilor ocupaŃi) iar alŃi 236 au fost cuprinşi în programe de formare
profesională în cursul anului 2015 (21,30% din totalul persoanelor cuprinse în formare
profesională) – Anexele 3, 4, 5.

-

Comparativ structura stocului şomerilor evidenŃiază că circa 22% dintre şomeri au
vârste sub 25 de ani, printre ei numărându-se 488 de tineri de etnie roma (
reprezentând 44% din total tineri) – iar în cazul acestora cei fără studii/cu studii
generale incomplete adică 444 tineri reprezintă mai mult de 90,98%

-

Aceşti tineri romi fără şcoală generală sau analfabeŃi – 40,14% din totalul tinerilor sub
25 de ani - nu pot fi cuprinşi într-un program de formare profesională, tocmai datorită
nivelului scăzut de instruire.

-

În plus Covasna are un grad de acoperire cu activităŃi economice neuniform, oferta de
locuri de muncă fiind concentrată în mediul urban / şomerii tineri provenind
preponderent din mediul rural

-

Au existat 386 de rromi care au participat la un proiect finanŃat din FSE de tipul A
doua şansă, la care persoanele au participat la cursurile clasei I-a şi a II-a, însă chiar şi
după parcurgerea acestui proiect este dificilă cuprinderea lor in programe de formare
profesională, chiar şi de nivel 1.

.

CAPITOLUL V.

MUNCA IN STRAINATATE

EURES (Serviciul European de Ocupare a ForŃei de Muncă) este o reŃea de cooperare
menită să faciliteze libera circulaŃie a lucrătorilor în SpaŃiul Economic European.
Principalele obiective ale EURES sunt:
-

să informeze, să îndrume şi să furnizeze sfaturi potenŃialilor lucrători mobili cu
privire la oportunităŃile de a lucra în UE/SEE ca şi despre condiŃiile de muncă şi de
viaŃă din spaŃiul european

-

să ajute angajatorii dornici să recruteze lucrători din alte Ńări ale SEE

-

să ofere sfaturi
transfontaliere

şi

îndrumare

lucrătorilor

şi

angajatorilor

din

regiunile

De la inceputul anului 2015 si pana in prezent au fost înregistrate 97 cereri pentru
solicitanŃi de loc de muncă în străinătate din care 22 femei.
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Nr. solicitanŃi de loc de muncă în străinătate prin EURES
Decembrie 2015
Nr. solicitanţi de loc de muncă în străinătate
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DistribuŃia pe nivele de pregătire a solicitanŃilor se prezintă astfel: 50 cu studii primare,
gimnaziale, profesionale, 41 cu studii liceale sau postliceale şi 6 persoane cu studii
superioare.
Se observă o dorinŃă mai puternică de a lucra în străinătate a persoanelor care au studii
primare sau medii (liceale şi postliceale) reprezentând 93,81 % din totalul persoanelor
solicitante.
Pe grupe de vârstă situaŃia este echilibrată – fiecare grupă de vârstă oscilând în judrul a
25% din totalul solicitanŃilor.
Prin Compartimentul EURES din cadrul AJOFM Covasna au fost oferite persoanelor aflate
în căutarea unui loc de muncă în SpaŃiul Economic European locurile de muncă vacante
disponibile, 9 dintre solicitanŃi obŃinând un job (8 in Germania, 1 in Israel).:

CAPITOLUL VI.
SOCIALĂ

COORDONAREA

SISTEMELOR

DE SECURITATE

A.J.O.F.M. Covasna, realizează atribuŃiile ce îi revin în realizarea
coordonarea sistemelor de securitate sociala.

măsurile privind

In acest sens, pentru a veni în ajutorul lucrătorilor migranŃi care circula în Spaţiul
Economic European (SEE), A.J.O.F.M. Covasna a respectat Regulamentul CE 883/2004
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privind coordonarea sistemelor de securitate sociala şi Regulamentul CE 987/2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului 883/2004 care sunt
aplicabile în relaţia cu statele membre UE începând cu data de 1 mai 2010. I
In paralel cu aceste regulamente, pentru tarile care nu sunt membre UE, sunt aplicate în
continuare Regulamentele CE 1408/71 şi 574/72
Potrivit regulamentelor de mai sus, A.J.O.F.M. Covasna, acordă prestaţiile ce-i revin,
referitoare la securitatea sociala, prestaţiile pentru șomaj şi prestaţiile pentru boala în
cazul în care persoana se afla în evidenta agenţiilor ca beneficiara de indemnizaţie de
șomaj, precum şi ajutor de înmormântare în cazul decesului.
Având în vedere faptul că suntem încă în perioada tranziţie la schimbul electronic de
date, în anul 2015 AJOFM Covasna a utilizat în continuare în relaţia cu instituţiile din
statele membre formularele E 301, E 302 alături de formularele U.
S-au adresat AJOFM Covasna, ca instituţie competentă pentru eliberarea formularelor de
mai sus un număr de 23 persoane, pentru care, A.J.O.F.M. Covasna a emis în
conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul CE 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate sociala şi Regulamentul CE 987/2009 de stabilire a procedurii de
punere în aplicare a Regulamentului 883/2004, un număr de 23 de formulare europene,
repartizate astfel:
-

5 formulare E 301, pentru acordarea prestaţiilor de șomaj, din care 2 pentru
Spania , 2 pentru Ungaria şi unul pentru ElveŃia

-

5 formulare E 302, pentru acordarea prestaţiilor de șomaj, pentru Spania

-

5 formulare U 1, din care 4 pentru Danemarca , 1 pentru Belgia şi unul pentru
Germania

-

1 formular U013, pentru Belgia

-

1 formular U004 pentru Ungaria .

CAPITOLUL VII.
PROIECTE ALE AGENłIEI JUDEłENE PENTRU
OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ COVASNA, FINANłATE
DIN FONDURI
EXTERNE
În cursul anului 2015, AJOFM Covasna a derulat în calitate de solicitant sau
ca partener o serie de proiecte finanŃate de FSE si alte fonduri europene:
ÎN CALITATE DE SOLICITANT: în implementare:
1. Pe o perioada de 19,5 luni (29.04.2014-14.12.2015), proiectul „Crearea de
Oportunitati - saNSE Sporite de insertie pe piata muncii pentru grupurile
vulnerabile "CONSENS"” – ID POSDRU/165/6.2/S/143203, in parteneriat alaturi
de AJOFM Brasov, AJOFM Prahova si alte doua entitati private.
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Obiectivul general al CONSENS este de a crea si implementa in parteneriat, un sistem de
servicii asistiv, multidisciplinar si inovator, modernizat si adecvat la nevoi pentru
asigurarea unei imbunatatiri a ocupabilitatii si accesului la ocupare pentru persoane care
apartin unor grupuri vulnerabile.
Activitatile principale ale proiectului CONSENS, urmaresc asistarea printr-un complex de
servicii integrate, a 1200 de persoane - in servicii de informare si consiliere, suport si
motivare, individuala/de grup (evaluare, bilant de competente si stabilirea traseului
profesional) :
-

784 sunt beneficiari de servicii de formare profesionala - pentru programe de formare
profesionala de nivel 1

-

420 de persoane au beneficiat de instruire, consiliere si orientare in acces pe piata
muncii (programe de formare pentru competente transversale)

Obiectivul general al CONSENS a fost de a crea si implementa in parteneriat, un sistem de
servicii asistiv, multidisciplinar si inovator, modernizat si adecvat la nevoi pentru
asigurarea unei imbunatatiri a ocupabilitatii si accesului la ocupare pentru persoane care
apartin unor grupuri vulnerabile, iar obiectivele specifice / operationale ale proiectului
contribuie la realizarea celui general prin:
-

crearea unui cadru de sprijin functional si eficient de cooperare, intre partenerii in
proiect si actori de pe piata muncii, care sa permita identificarea celor mai
potrivite interventii de suport, valorizarea bunelor practici existente, promovarea
oportunitatilor de ocupare si formare profesionala pentru grupurile vulnerabile

-

realizarea unui sistem de Centre mobile de servicii de suport pentru informarea,
consilierea, motivarea si acompanierea persoanelor - functionale in care resursa
umana a partenerilor sa isi asume noile competente dobandite prin proiect in
designul si furnizarea de servicii individualizate, conforme nevoilor specifice ale
grupurilor vulnerabile

-

cresterea ocupabilitatii si imbunatatirea accesului la ocupare prin furnizarea unui
mix de programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor de
baza sau a celor specifice.

Activitatile principale ale proiectului CONSENS, au urmarit in principal asistarea printr-un
complex de servicii integrate a 1200 de persoane din grupuri vulnerabile - in servicii de
informare si consiliere, suport si motivare, individuala (evaluare, bilant de competente si
stabilirea traseului profesional) sau de grup, dintre care:
-

784 au beneficiat de servicii de formare profesionala - pentru programe de formare
profesionala de nivel 1

-

420 de persoane au beneficiat de instruire, consiliere si orientare in acces pe piata
muncii (programe de formare pentru competente transversale)

In 2015 s-au derulat prin Centrul Propriu de Formare Profesională a AdulŃilor al AJOFM
Covasna un numar de 40 de cursuri, dintre care 4 dedicate operatorilor implicaŃi în
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acordarea de servicii sociale şi/sau de ocupare, în care a fost cuprins un număr total de
504 cursanti aparŃinând grupurilor vulnerabile (femei, persoane de etnie rroma, tineri
postinstituŃionalizaŃi, persoane cu disabilităŃi, persoane ce provin din familii
monoparentale sau care au mai mult de 2 copii) cu o rată de absolvire de peste 90%.
ÎN CALITATE DE PARTENER: a avut în derulare / respectiv, a finalizat în cursul anului
2015:
1. Proiectul din cadrul programului POSDRU/123/4.1/S/12956 - „OPM”Observatorul Pietei Muncii, in care AJ.O.F.M. Covasna este partener cu
A.J.O.F.M. Hunedoara
Grupul tinta il reprezinta 10 persoane din cadrul agentiei, iar indicatori sunt 31 de
analize si prognoze pe piata muncii, avand ca obiectiv dezvoltarea capacitatii SPO de
monitorizare, analiza, anticipare si prognozare a schimbarilor pe piata muncii, in scopul
adaptarii sistemului de furnizare a serviciilor de formare profesionala la tendintele de
evolutie a cererii de forta de munca la nivel inter-regional.
Prin crearea Observatorului pe Piata Muncii – platforma electronica online, care
analizeaza si coreleaza informatiile de pe piata muncii in vederea emiterii unor studii,
rapoarte, sinteze, proiectul furnizeaza o solutie viabila de anticipare a nevoilor de
formare profesionala, ca raspuns la noile cerinte ale pietei muncii.
Prin implementarea acestui proiect s-au emis 31 analize si prognoze privind piata muncii
(indicator de program).
Pe termen lung SPO va putea realiza o implementare adecvata a programelor de ocupare,
isi va imbunatati capacitatea de a realiza studii, analize si prognoze pe piata muncii,
necesare in procesul de elaborare a strategiilor si politicilor de ocupare, cat si pentru
implementarea acestora.
Observatorul va furniza fundamentul metodologic pentru sprijinirea a 10 SPO (indicator
de program), in elaborarea planurilor de dezvoltare proprii, adaptate particularitatilor
pietei muncii si profilului regiunii in care sunt situate, dar ofera totodata si capacitatea
de sinteza necesara sustinerii unei strategii inter-regionale de furnizare a masurilor
active de ocupare, cu precadere orientata spre formarea profesionala initiala si continua.
Observatorul pietei muncii implementeaza metode noi de diagnoza a pietei muncii si
generaza instrumente adecvate de monitorizare si evaluare pentru masurarea impactului
net al masurilor active de ocupare.
2. Proiectul 540500-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP Automatic control quality.
tool system - AQUA.TS (Sistemul automat de control al calitatii) cu finantare
Leonardo da Vinci, in parteneriat cu SUPERFICIE 8 S.R.L. pe o durata de doi ani
care a avut
scopul de a proiecta, construi si implementa instrumente
operationale pentru masurarea si controlul indicatorilor EQAVET in colaborare cu
grupurile tinta si cu partile interesate.
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Acesta abordeaza problemele de implementare a cadrului EQAVET in sectorul turismului
prin testarea instrumentelor prin concursuri de formare operationale in conformitate cu
metodologiile de colaborare si de abordare la "locul de munca". Abordarea multi-partilor
interesate in acest proiect faciliteaza crearea de posibilitati de partajare si comparare.
Acest lucru va duce la dezvoltarea si punerea in aplicare a unui instrument de benchlearning pentru partile interesate de EFP european al sectorului turistic, oferind un cadru
comun de a raspunde la aceste intrebari.
3. Proiectul “CONFORM – Consiliere, formare profesionala si mediere pentru
ocuparea si medierea somerilor din jud. Covasna”- cofinantat din FSE prin
POSDRU 2007-2013, pe Axa prioritara 5.
Proiectul s-a derulat in parteneriat cu S.C. Brahms International S.R.L. pe o perioada de
18 luni si a avut urmatoarele obiective specifice:
-

prezentarea serviciilor de informare privind piata muncii pentru 450 persoane

-

servicii de consiliere profesionala pentru 450 persoane

-

8 tipuri de programe de formare profesionala pentru 418 persoane, din care 343 au
obtinut competente pe piata muncii

-

servicii de mediere pentru 418 persoane, pentru ocuparea a cel putin 54 de
persoane care beneficiaza de servicii de ocupare.

Proiectul s-a incheiat cu organizarea unei burse a locurilor de munca in judetul nostru
4. In parteneriat cu S.C. Brahms International S.R.L. s-a aflat in derulare proiectul
“DORU-Dezvoltarea si ocuparea resurselor umane din zona rurala apartinand
jud. Covasna” Contract: POSDRU/142/5.2/G/134525.
Durata proiectului a fost tot de 18 luni si a avut ca obiective specifice urmatoarele;
-

servicii de informare si consiliere privind piata muncii pentru 504 persoane

-

imbunatatirea capacitatii de ocupare pentru 450 persoane inactive din zona rurala

-

dezvoltarea competentelor profesionale pentru 308 persoane, prin organizarea de
cursuri de formare profesionala in 17 locatii de instruire. Dintre aceste persoane
un numar de cel putin 272 au dobandit certificate de calificare si 44 de persoane
au fost fie angajate si/sau ocupate prin demararea unei afaceri proprii.

Numarul de persoane care au participat in urma consilieri si medierii, la cursurile de
formarea profesionala este partajat astfel
-

14 persoane s-au format la un curs de ospatar

-

28 persoane s-au format prin doua cursuri de vanzator

-

168 persoane s-au format prin 12 cursuri de lucrator in comert

-

98 persoane s-au format in 8 cursuri privind dobandirea de competente
antreprenoriale.
5. POSDRU/133/5.1/G/134913 „PROGRES - O sansa pentru someri” urmareste
determinarea unor beneficii pe termen lung pentru grupul tinta al proiectului,
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prin interventii active, preventive si flexibile pentru imbunatatirea si cresterea
accesului si mentinerii acestora pe piata muncii, cu referire directa la:
-

serviciile de informare si consiliere ce contribuie la orientarea optima a traseului
persoanelor din grupul tinta, ca o ruta flexibila pe termen lung de reintegrare pe
piata muncii;

-

programele de instruire oferite ce contribuie la cresterea competentei
profesionale, cu efect pe termen lung in ce priveste sporirea sanselor de absorbtie
pe piata muncii;

-

job-cluburi facilitand participantilor insusirea instrumentelor si mijloacelor optime
de cautarea si gasire a unui loc de munca la care vor putea apela in viitor;

-

plasarea pe un loc de munca vacant ca masura directa in vederea cresterii
ocuparii;

-

stimularea spiritului antreprenorial ca alternativa viabila pe termen lung.

Obiectivul general al proiectului a constat in cresterea sanselor de ocupare a somerilor
de lunga durata, a somerilor, a somerilor tineri si a persoanelor aflate in cautarea unui
loc de munca din trei judete din Regiunea Centru (Brasov, Covasna, Sibiu), in decursul a
18 luni, prin implementarea unui program integrat de masuri active de ocupare.
Acest obiectiv a fosti realizat prin implemetarea a trei obiective specifice, respectiv:
1.Cresterea sanselor de accesare a pietei muncii prin servicii de informare si consiliere
profesionala in vederea orientarii in cariera, a 500 persoane cu o situatie dificila din
punct de vedere al ocuparii in judetele Brasov, Covasna, Sibiu.
2.Oportunitati sporite pentru atragerea pe piata muncii si pastrarea unui loc de munca
prin formare profesionala variata, adaptata cerintei de armonizare a ofertei cu cererea
de forta de munca, pentru 468 persoane participante la programe de instruire si prin
plasare la locul de munca pentru 65 de persoane din grupul tinta.
3.Cresterea nivelului de accesibilitate la servicii de consultanta si asistenta in vederea
initierii unei afaceri proprii si promovarea spiritului antreprenorial, ca o alternativa
viabila de ocupare, pentru 50 persoane participante, din care 5 vor demara o afacere
proprie.
Proiectul s-a derulat pe o perioada de 18 luni si cuprinde judetele Brasov, Covasna si
Sibiu din regiunea Centru.
Rezultate obtinute sunt:
-

500 persoane dintre care 180 someri de lunga durata, beneficiare de servicii de
informare si consiliere

-

s-au organizat 12 tipuri de cursuri (27 de grupe) de initiere/calificare/specializare
la care au participat 468 de persoane

-

65 persoane mediate si plasate pe piata muncii

-

14 job-cluburi
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-

2 targuri de locuri de munca dintre care unul s-a derulat in data de 16.06.2014 in
aula Universitatii Transilvania – Brasov
6. POSDRU/135/5.2/S/124779 „Model INtegrat de Dezvoltare a resurselor umane
din mediul RURAL in vederea ocuparii fortei de munca in sectorul turistic”
urmareste asigurarea accesului la programe integrate cuprinzand informare si
consiliere, formare profesionala si antreprenoriala, respectiv mediere pentru un
numar de 725 de someri si persoane din agricultura de subzistenta.

Prin cresterea ratei de ocupare a populatiei din mediul rural in domeniul turistic si prin
facilitarea cresterii numarului de activitati economice independente in sectorul turistic
din mediul rural, proiectul este in conformitate si contribuie in mod direct la realizarea
obiectivului general al POSDRU, privind asigurarea de oportunitati sporite de participare
pe piata muncii a grupului tinta.
Toate traseele de dezvoltare profesionala oferite in cadrul proiectului sunt relevante
turismului rural, si reflecta necesitati specifice regionale si locale.
Obiectivul general al proiectului consta in a asigura sustenabilitatea pe termen lung in
zonele rurale din regiunile de dezvoltare Centru si Nord-Vest prin dezvoltarea resurselor
umane din mediul rural in vederea facilitarii accesului la ocupare in domeniul turistic,
precum si prin dezvoltarea culturii antreprenoriale in vederea sprijinirii ocuparii pe cont
propriu in sectorul turistic din mediul rural.
In acest sens proiectul propune sa atinga, o rata de ocupare de 18,2% a participantilor din
zonele rurale certificati in cadrul programelor integrate, care au obtinut un loc de
munca, inclusiv prin ocupare pe cont propriu.
Generarea efectelor pe termen lung ale proiectului va fi facilitata prin propunerea unor
programe integrate incluzand fie informare si consiliere, formare profesionala, urmata de
mediere, fie informare si consiliere profesionala, formare profesionala si antreprenoriala,
urmata de consiliere in afaceri, in functie de necesitatile specifice la nivel regional,
ambele tipuri de programe integrate vizand dezvoltarea resurselor umane in vederea
ocuparii in sectorul turistic, respectiv initierii unei activitati independente in sectorul
turistic, sector de importanta prioritara.
Acest obiectiv a fost realizat prin implemetarea a trei obiective specifice, respectiv:
1. Cresterea gradului de informare a grupului tinta privind oportunitatile de ocupare in
domeniul turistic si privind antreprenoriatul rural prin dezvoltarea si implementarea de
campanii de informare si constientizare si de promovare, cu implicarea unui numar total
de 725 de persoane din zonele rurale din regiunea Centru si Nord-Vest, judetele Covasna
si Bihor.
2. Cresterea sanselor de ocupare prin facilitarea accesului la servicii integrate cuprinzand
informare si consiliere profesionala, respectiv mediere sau sprijin in vederea initierii unei
activitati independente pentru un numar total de 525 de beneficiari din zonele rurale ale
regiunilor Centru si Nord-Vest, din judetele Covasna si Bihor, inclusiv persoane ocupate in
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agricultura de subzistenta, persoane aflate in cautarea unui loc de munca, someri de
lunga durata si someri tineri.
3. Cresterea nivelului de calificare in ocupatii relevante sectorului turistic, respectiv
dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru un numar total de 525 de beneficiari
din zonele rurale ale regiunilor Centru si Nord-Vest, judetele Covasna si Bihor, inclusiv
persoane ocupate in agricultura de subzistenta, persoane aflate in cautarea unui loc de
munca, someri de lunga durata si someri tineri.
Proiectul s-a implementat incepand din trimestrul II 2014, pe o durata de 18 luni, in
judetele Covasna si Bihor.
Cursurile organizate au fost in domenii precum:
-

6 cursuri de ghid turistic 25 persoane / curs ( 2 in jud. CV si 4 in BH)

-

6 cursuri de lucrator in gospodaria agroturistica 25 persoane /curs ( 2 in jud. CV si
4 in BH)

-

3 cursuri de ospatar in CV

-

3 cursuri bucatar in CV

-

3 cursuri limba engleza in CV

-

1 campanie de promovare a antreprenoriatului rural in jud. BH

-

8 cursuri de cunostinte antreprenoriale in BH,

-

200 de persoane vor participa la consiliere in vederea initierii unei afaceri

-

din grupul tinta, 325 persoane (din CV), vor beneficia de servicii de mediere,
oferite de o bursa a locurilor de munca in sectorul turistic
7. POSDRU/162/2.2/S/141074 „Servicii complexe de reintegrare - SCoR”
urmareste implementarea masurilor remediale prin dezvoltarea programelor de
reintegrare in educatie a celor care nu au absolvit invatamantul obligatoriu, prin
inlaturarea diferitelor obstacole privind accesul pe piata muncii prin informare si
mediere, furnizarea de servicii de consiliere educationala, cat si facilitati pentru
accesul la diferite masuri active.

Rezultatele contribuie la remedierea fenomenului de parasire timpurie a scolii prin
reintegrarea in educatie a 445 de persoane care nu au absolvit invatamentul obligatoriu.
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea si implementarea, la nivel multiregional, de servicii complexe de reintegrare in educatie a persoanelor care nu au
absolvit invatamentul obligatoriu in baza unui parteneriat intre societatea civila,
institutii scolare si autoritati locale. Acest obiectiv va fi realizat prin implemetarea a trei
obiective specifice, respectiv:
1. Cresterea gradului de colaborare si responsabilitate in regiunile Centru, Sud-Est si
Nord-Est prin infiintarea unei retele de initiativa formata din reprezentati ai autoritatii
locale, institutii scolare si societatea civila pentru sustinerea reintegrarii in educatie a
celor care nu au absolvit invatamentul obligatoriu.
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2. Cresterea capacitatii de instruire si formare a 40 de cadre didactice care lucreaza cu
persoanele care nu au absolvit invatamentul obligatoriu in vederea imbunatatirii
procesului de educatie remediala.
3. Dezvoltarea unui program complex de tip remedial prin consilierea a 700 de persoane
care nu au absolvit invatamentul obligatoriu, dintre care 445 de persoane reintegrate in
sistemul educational in cadrul proiectului.
Rezultatele obtinute in acest proiect vor contribui la remedierea fenomenului de parasire
timpurie a scolii prin reintegrarea in educatie a 445 de persoane care nu au absolvit
invatamentul obligatoriu, fiind astfel in acord cu obiectivul general POSDRU.

CAPITOLUL VIII. BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
Pana la sfarsitul anului 2015, in urma desfasurarii activitatii AJOFM Covasna, s-au
inregistrat VENITURI in suma de 10.405.076 lei (din care rambursări pe proiecte POSDRU
1.349.136 lei – 12,9%).
La capitolul CHELTUIELI pe anul 2015 situatia comparativa ilustreaza o realizare a
platilor de 92,99 % fata de prevederile anuale, ceea ce reprezinta 17.070.790 lei, din
care 5.580.892.lei aferent proiectelor POSDRU (respectiv 32,6%) defalcate dupa cum
urmeaza :
-

Cheltuieli cu asigurări şi asistenŃă socială de 8.617.243 lei

-

Cheltuieli cu învăŃământ de 164.136 lei,

-

Cheltueili cu acŃiuni generale economice de 8.269.745 lei,

-

Cheltuieli privind fondul de garantare pentru plata creanŃelor salariale de 19.666
lei

CAPITOLUL IX. ACTIVITATEA CONDUCERII SI COMPARTIMENTELOR
FUNCTIONALE ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE
MUNCA COVASNA
Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca Covasna este condusa de un director
executiv ajutat de un director executiv adjunct. Directorul executiv ai agentiei judetene
are calitatea de ordonator tertiar de credite. In indeplinirea atributiilor ce le revin
potrivit legii, directorul executiv ai agentiei judetene este sprijinit de consiliul
consultativ tripartit.

Directorul executiv pe parcursul anului 2015 a realizat urmatoarele activitati:
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-

a coordonat realizarea activitatii specifice in conformitate cu programele privind
ocuparea si formarea profesionala la nivelul judetului;

-

a asigurat buna functionare a agentiei prin incheierea de contracte cu prestatorii
de servicii din sectorul public sau privat;

-

a coordonat si controlat activitatea agentiilor locale pentru ocuparea fortei de
munca;

-

a coordonat si organizat impreuna cu seful serviciului de buget:
o conducerea contabilitatii drepturilor constatate si a veniturilor incasate,
precum si a angajamentelor si a platilor efectuate, potrivit bugetului
aprobat, angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita
creditelor
bugetare repartizate si aprobate, realizarea veniturilor,
angajarea si utilizarea creditelor bugetare
o tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare
asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare
o sistemul de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului
de lucrari de investitii publice
o evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;
o buna organizare si desfasurare a activitatii de casierie, in vederea asigurarii
gospodaririi rationale a mijloacelor banesti

-

a coordonat desfasurarea activitatii de audit public intern, a activitatii de control
financiar propriu si de control financiar preventiv propriu

-

a coordonat activitatea de indrumare si controlul recuperarii debitelor

-

a coordonat si urmarit impreuna cu directorul executiv adjunct elaborarea si
implementarea proiectelor finantate din fondurile structurale europene

-

a coordonat aplicarea, la nivel judetean, atribuŃiilor ce revin din calitatea de
membru EURES a ANOFM, cât şi cele din aplicarea acordurilor bilaterale în
domeniul schimbului de forŃă de muncă dintre România şi alte state;

-

a coordonat activitatea de arhivare la nivelul agentiei;

-

a organizat sedintele Consiliului Consultativ si a prezentat situatiile privind
realizarile programului de ocupare si a planului de formare profesionala

-

a mentinut legaturi permanente cu autoritatile locale si transmiterea acestora
periodic date informative cu indicatorii privind piata muncii din judet;

-

a coordonat transmiterea prin intermediul mass-media a datelor privind serviciile
oferite de agentie, locurile de munca vacante, cursuri de formare profesionala

-

a coordonat si organizat impreuna cu directorul executiv adjunct activitatea de
autorizare programelor de formare profesionala in ocupatiile frizer, coafor,
manichiurist, pedichiurist, lucrator in comert si ospatar (chelner) vanzator in
unitati de alimentatie a centrului de formare profesionala
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Directorul executiv adjunct a coordonat activitatile in domeniul: informatica,
analiza – statistica, formare profesionala, programe de ocupare, ajutoare de stat,
elaborare, implementare, monitorizare proiecte finanŃate din fse, finanŃare programe de
ocupare şi măsuri active, plati masuri active şi alte drepturi, contracte asigurare, relaŃii
contribuabili, control masuri active, fond de garantare a creanŃelor bugetare, protectia
muncii, a securitatii si sanatatii in munca si PSI.
Activitatile desfasurate de directorul executiv adjunct pe parcursul anului 2015:
-

a organizat si coordonat desfasurarea burselor locurilor de munca;

-

a analizat periodic activitatea compartimentelor din subordine, modul de realizare
a
obiectivelor propuse si a dispus masuri operative pentru imbunatatirea
activitatii;

-

a coordonat si organizat intocmirea rapoartelor si analizelor de sinteza privind
activitatea de ocupare la nivelul judetului;

-

a coordonat si controlat din punct de vedere metodologic, activitatea
compartimentelor din subordine in scopul aplicarii unitare a legislatiei in vigoare

Compartimentul de audit public intern
În anul 2015 s-au realizat doua misiuni de asigurare cu tema
1. S-a realizat o misiune de asigurare (de regularitate) în anul 2015 cu tema “Sistemul
contabil şi fiabilitatea acestuia”
2. S-a realizat o misiune de asigurare (de regularitate/conformitate) în anul 2015 cu
tema “Evaluarea activităŃii de Control Măsuri Active şi Control Financiar Intern
Propriu”la AJOFM Covasna.”
si doua misiuni de audit ad- hoc cu tema:
3. „Modul de organizare, desfăşurare şi raportare a şedinŃelor Consiliului Consultativ
din cadrul AgenŃiilor JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de Muncă şi AgenŃiei
Municipale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Bucureşti
4. ”Analiza modului de respectare, de către agenţii economici, a condiţiilor de
acordare a măsurilor active, prevăzute de art.85 din Legea nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de muncă,
actualizată”
Principalele recomandări formulate în urma misiunilor de audit au fost:
-

Actualizarea tuturor procedurile operaŃionale referitoare la activitatea financiar
contabilă ( în număr de 20), elaborate şi aprobate de către conducerea instituŃiei
în conformitate cu legislaŃia actuală şi în conformitate cu modificării structurii
organizatorice la nivelul AJOFM Covasna.
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-

Identificarea de noi riscuri în cadrul activităŃi, actualizarea registrelor privind
riscurile şi pe baza acestora actualizarea Registrului general al riscurilor la nivelul
agenŃiei pentru activitatea financiar contabilă.

-

Actualizarea procedurilor operaŃionale referitoare la activitatea financiar
contabilă în urma intrării în vigoare a Ordinul Ministerului FinanŃelor Publice nr.
2634/2015 privind documentele financiar-contabile

-

Actualizarea /completarea/revizuirea tuturor fişelor de post cu atribuŃii clare, în
scopul corelării atribuŃiilor/sarcinilor/responsabilităŃilor cuprinse în acestea, cu
obiectivele specifice definite exact şi al atribuŃiilor /responsabilităŃilor cuprinse în
ROF şi în actele administrative (Ordin/Decizii/DispoziŃii).

-

Actualizarea procedurile operaŃionale nr.60,61,76 în conformitate cu legislaŃia
actuală şi în conformitate cu modificării structurii organizatorice la nivelul AJOFM
Covasna.

-

Identificarea de noi riscuri în cadrul activităŃi, actualizarea registrelor privind
riscurile şi pe baza acestora actualizarea Registrului general al riscurilor la nivelul
agenŃiei

-

Verificarea obligaŃiilor prevăzute de:
o art. 74 din Legea nr. 76/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare
o art. 75 din Legea nr. 76/ 2002, cu modificările şi completările
o art. 80 din Legea nr. 76/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare
o art. 85 din Legea nr. 76/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare
o OG 50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
o Legea nr.72/2007, privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si
studentilor
o Furnizori de servicii de ocupare
o art. 10 din Legea nr. 76/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare
o art. 21 din Legea nr. 76/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare
o art. 41 alin.(2) din Legea nr. 76/ 2002, cu modificările şi completările
ulterioare

-

Verificarea în continuare
structurile de control.

a obiectivelor obligatorii de verificat de către

-

ŞedinŃele Consiliului Consultativ să fie organizate trimestrial.

-

Stabilirea unui ordin de şedinŃă comun la nivel national.

-

Membrii Consiliului Consultativ să elaboreze rapoarte individuale, privind

-

modul de implicare în şedinŃele Consiliului Consultativ ale AgenŃiei, propuneri cu
care vor contribuii la îmbunătăŃirea activităŃii agenŃiei.
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-

AtenŃionarea angajatorilor în privinŃa depunerii documentelor lunare în termenul
stabilit de lege.

-

Urmărirea depunerii documentelor lunare de către angajatori corect întocmite,
fără erori.

-

Cuprinderea în planul
de control şi efectuarea unui control de către
Compartimentul Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi Executare Silită a
Debitelor, prin structura Control Măsuri Active, la sediul angajatorilor, unde cele
13 persoane au fost angajate, în vederea verificării/monitorizării convenŃiilor care
au beneficiat de prevederile art.85 din Legea nr.76/2002, actualizată în vederea
clarificării situaŃiilor, acolo unde este cazul.

-

Urmărirea de către conducerea A.J.O.F.M. a respectării atribuŃiilor specifice ce
rezultă din ROF pentru activitatea auditată, permanent în condiŃii de
profesionalism şi promptitudine.

Compartimentul resurse umane si salarizare
In cadrul AJOFM Covasna pentru perioada analizata au fost aprobate prin Ordin al
Presedintelui A.N.O.F.M. 39 posturi din care: funcŃionari publici 38 posturi si contractual
1 post.
Posturile de conducere aprobate prin Organigramă sunt 4 posturi din care: director
executiv 1 post, director executiv adjunct 1 post, şef serviciu 2 posturi.
Structura personalului pe sexe în perioada 01 – 31.12.2015 se prezinta astfel: 12 bărbaŃi şi
27 femei, personal de conducere din care: 2 bărbaŃi şi 2 femei.
Ss-a întocmit Planul pentru acŃiunile de perfecŃionare a pregătirii profesionale a
personalului propriu, astfel că în anul 2015 a fost asigurată participarea la stagii de
formare profesională:
-

22 de funcŃionari publici – în 23 de programe de formare profesională, finanŃate
din BAS

-

36 de funcŃionari publici – în 65 de programe de formare profesională, finanŃate
din proiecte POSDRU.

În cursul anului 2015 au fost organizate activităŃi de selecŃie, încadrare şi promovare a
personalului propriu:
-

Au fost eliberate din funcŃie 3 persoane (o destituire din motive disciplinare, o
pensionare şi o demisie) ;

-

A fost promovată în grad profesional o persoană;

-

Au fost recrutate 3 persoane pe posturile vacante scoase la concurs;

-

A fost transferată în interesul serviciului o persoană

Pentru activităŃile de selecŃie / promovare au fost:
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-

elaborate tematicile, bibliografiile şi testele
cunoştinŃele minime necesare candidaŃilor

profesionale

referitoare

la

-

organizate concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;

-

organizate comisiilor de recrutare şi promovare a personalului din cadrul AJOFM
Covasna,

-

asigurat secretariatul comisiilor de încadrare şi promovare a personalului.

Compartimentul comunicare si secretariatul consiliului consultativ
In cadrul compartimentului activităŃile sun centrate pe:
-

sunt elaborate comunicatele de presa, materiale de informare privind activitatea
agentiei pentru ocuparea fortei de munca si asigura publicarea acestora prin massmedia locala,

-

se organizeaza conferinte si intalniri cu presa,

-

sunt distribuite mape de presa in cadrul conferintelor de presa,

-

sunt monitorizate informatiile din mass media care au legatura cu domeniul de
activitate al agentiei pentru ocuparea fortei de munca si informarea conducerii
acesteia.

Monitorizarea se realizeaza printr-o revista zilnica a presei si un raport anual, cuprinzand
numarul aparitiilor in presa si subiectele acestora.
Sunt evaluate reactia si opiniile mass mediei, precum si a cllientilor agentiei fata de
activitatea acesteia.
Aparitiile in mass-media pe perioada analizata au avut un caracter pozitiv.
Pe parcursul anului 2015 au fost elaborate:
-

42 comunicate de presă având următoarele teme: Locuri de muncă vacante în
Israel, prin reŃeaua EURES; Ucenicia la locul de muncă; Cursuri organizate în luna
februarie;Rata şomajului; Prepaid; Card european profesional 2; DECIS; Burse
luna iunie; Bursa 12 iunie; Bursa 26 iunie; Comunicat absolvenŃi 2015; Locuri de
muncă vacante în Israel; GaranŃia pentru tineri;AbsolvenŃi promoŃia 2015;Locuri
de muncă Germania; Primul tău loc de muncă EURES;CASPO; Proiect CONFORM;
Proiect DORU; Fii activ la orice vârstă; Comunicat de presă Bursa absolvenŃilor;
Locuri de muncă în străinătate, în agricultură;

-

Au fost acordate interviuri/declaraŃii în emisiuni radio-TV – 27 de apariŃii de către
directorul executiv – acestea având printre teme: 1.ConferinŃa de presă lunară (in
fiecare luna);Interviu având ca tema serviciile oferite de AJOFM Covasna SepsiRadio (25.02.2015); Interviu având ca tema cursurile de formare profesionala
organizate de AJOFM Covasna pentru persoanele de etnie roma - (Digi TV in data
de18 si 19.03.2015, Radio Tg.Mures 18.03.2015); Interviu realizat la WE radio
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Sf.Gheorghe, despre situaŃia şomajului din judeŃ (29.07.2015); Interviu realizat de
Radio Târgu Mureş, referitor la locurile de muncă oferite prin reŃeaua EURES, în
Germania (30.07.2015); Bursă Proiect CONFORM (Centrul Propriu de Formare al
AJOFM Covasna, 08.09.2015); Bursă Proiect DORU (Hotel Park - Sfântu Gheorghe,
11.09.2015);Bursa locurilor de muncă pentru absolvenŃi (Hotel Park - Sfântu
Gheorghe , 25.09.2015), ConferinŃă lansare CONSENS (Bucuresti), ConferinŃă
intermediară proiect CONSENS (AJOFM Brasov , Hotel Park - Sfântu Gheorghe ,
20.10.2015); ConferinŃa finală proiect CONSENS (Sinaia, Hotel Mara, 27.10.2015) .
-

S-a răspuns la 15 solicitări de informaŃii din partea media – care vizau teme cum
sunt: Cursuri de formare profesională; Locuri de muncă în străinătate; Solicitare
date referitoare la situatia somajului din judet;Solicitare date preliminare Bursă
studii superioare (10.06.2015); Solicitare date preliminare Bursă tineri
postinstituŃionalizaŃi (25.06.2015);.Solicitare date referitoare la absolvenŃi
promoŃia 2015; Solicitare date referitoare la angajarea elevilor şi studenŃilor,
conform Legii 72;Solicitare date referitoare la transfer drepturi de somaj;
Solicitare date referitoare la bursa locurilor de muncă pentru absolvenŃi; Solicitare
date referitoare la subvenŃiile acordate angajatorilor, în conformitate cu
prevederile Legii 76/2002; Solicitare date referitoare la locurile de muncă vacante
din străinătate, oferite prin reŃeaua EURES.

-

Au fost organizate 20 conferinŃe de presă.

-

Au existat 96 de apariŃii ale rubricilor permanente din mass media loaclă – despre
oferta de locuri de muncă vacante

În total în cursul anului 2015 au fost 456 de apariŃii în presă, din care în: presa scrisă 303,
presa audio 139, presa video 4.
DistribuŃia apariŃiilor în presa scrisă pe diferite teme se prezintă astfel:
-

locuri de muncă vacante 99,

-

locuri de muncă disponibile prin reŃeaua EURES 17,

-

rata şomajului 50,

-

programe de formare profesională 26,

-

disponibilizări colective 6,

-

proiecte FSE 25,

-

bursa locurilor de muncă 34,

-

diverse 46.

Materiale publicitare distribuite: 2300 Pliante Fii Informat!, 3900 pliante consiliere, 4620
pliante cu privire la serviciile oferite de AJOFM Covasna angajatorilor şi şomerilor, 550
buletine informative, 1000 ziare CONSENS.
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Compartimentul Control măsuri active,
Asiguratorii şi Executare Silita a Debitelor

Îndeplinirea

Măsurilor

In cursul anului 2015 au fost efectuate 34 misiuni de control la 34 angajatori (31
planificati si 3 la solicitarea conducerii AJOFM) care au incadrat persoane in conditiile
prevazute de Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, realizand-se
astfel 128 verificari prezentate in continuare.
Au fost intocmite 34 acte de control ce au avut ca tematică:
1. Verificarea respectării de către angajatori a obligaŃiei prevăzute la art.10 din
Legea nr.76/2002
Au fost efectuate 32 verificari, neconstatandu-se deficiente.
2. Verificarea respectării de către angajatori a obligaŃiei prevăzute la art.21 din
Legea nr.76/2002
Au fost efectuate 32 verificari, neconstatandu-se deficiente.
3. Verificarea respectării de către angajatorii care au încadrat în muncă, conform
legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaŃii de şomaj, a obligaŃiei
prevăzute la art.41 alin.(2) din Legea nr.76/2002
Au fost efectuate 23 verificari, neconstatandu-se deficiente.
4. Stimularea incadrarii in munca a absolventilor de invatamant
Au fost efectuate 17 verificari, neconstatandu-se deficiente.
5. Stimularea incadrarii somerilor in varsta de peste 45 de ani sau unici
intretinatori de familie
Au fost efectuate 21 verificari.
La un angajator nu s-au respectat prevederile art. 85 alin. (1) din Legea nr.76/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare (SC SZAMPO-PACK SRL). In acest caz a fost stabilt
debitul de 4.088 lei, la care s-a adaugat dobanda calculata pana la data de 26.02.2015
(data controlului) in valoare de 125,96 lei si care a fost actualizata pana la stingerea
debitului (08.06.2015) in valoare de 17,23 lei.
6. Stimularea incadrarii in munca a somerilor care mai 3 ani pana la pensie
A fost efectuata 1 verificare, neconstatandu-se deficiente.
7. Verificarea indeplinirii si respectării criteriilor de acreditare si a obligaŃiilor
furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forŃei de muncă
A fost efectuata 1 verificare la furnizorul C.N.S. CARTEL-ALFA FILIALA COVASNA.
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La data controlului (27.04.2015), s-a constatat faptul ca furnizorul nu mai indeplineste
criteriul prevazut la Art.3 lit. C din H.G. nr.277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor
de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de
munca, modificata si completata prin H.G. nr.790/19.05.2004 si H.G.
nr.1122/10.10.2010, in care se stipuleaza ca trebuie sa fie asigurat ca “cel puŃin 25% din
personalul cu atribuŃii în prestarea serviciilor de ocupare să aibă studii superioare în una
dintre specialităŃile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere, precum şi experienŃă de
minimum 3 ani în domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea” si nu a
informat AJOFM Covasna despre acest aspect conform Art.8 lit.k) din acelasi act
normativ, in care se stipuleaza obligatia furnizorului “să informeze agenŃia pentru
ocuparea forŃei de muncă judeŃeană, respectiv a municipiului Bucureşti, care a acordat
acreditarea sau, după caz, a fost notificată de către furnizor, cu privire la schimbările în
urma cărora condiŃiile de acordare a acreditării ori, după caz, de prestare a serviciilor
de ocupare în România nu mai sunt îndeplinite, inclusiv cu privire la schimbările de
aceeaşi natură care intervin în desfăşurarea activităŃii filialelor, sucursalelor sau altor
sedii secundare ale căror activităŃi intră în sfera de aplicare a regimului de acreditare
reglementat prin prezentele criterii de acreditare, în maximum 10 zile calendaristice de
la data producerii acestora;”
8. Stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor conform Legii
nr.72/2007
A fost efectuata 1 verificare, neconstatandu-se deficiente
Analiza si evaluarea performantei activitatii desfasurate a fost efectuata cu respectarea
reglementarilor legale, a normelor, metodologiilor si procedurilor de control.
In timpul verficarilor am avut acces deplin, liber si nerestrictionat la toate datele si
informatiile pe care le-am considerat relevante pentru scopul si obiectivele propuse.
Masurile intreprinse în urma controalelor efectuate au fost următoarele:
1) In perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 a fost stabilit debitul total de 4.231,19 lei datorita
nerespectarii prevederilor legale (art.85 alin.(1) din Legea nr.76/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare) de catre beneficiarul de subventii sus amintit (SC SZAMPO-PACK
SRL).
2) A fost atentionat angajatorul SC SZAMPO-PACK SRL care a incalcat obligatiile prevazute
la art.85 alin.(1) din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
privire la prevederile art.85^1 din aceasi lege in care se stipuleaza restrictia de a
beneficia de noi subventii din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de
la desfacerea contractelor individuale de munca din motivele prevazute la art.83 alin (2)
din legea sus mentionata.
In perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 au fost recuperate debite in valoare totala de
4.231,19 lei.
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3) Suspendarea acreditarii furnizorului C.N.S. CARTEL-ALFA FILIALA COVASNA acordata de
AJOFM Covasna in baza Certificatului de acreditare Seria CV nr.16/00003 emis la data de
07.04.2011 pentru a presta servicii de informare si consiliere, respectiv Certificatului de
acreditare Seria CV nr.16/00006 emis la data de 02.06.2011 pentru a presta servicii de
mediere a muncii pe piata interna, pe o perioada de 45 de zile calendaristice pentru
inlaturarea cauzelor prezentate la “CAPITOLUL II – Rezultatele controlului” in procesul
verbal nr.7685/27.04.2015.
4) Interzicerea furnizorului de a presta servicii pentru care a fost acreditat pe perioada
de suspendare
5) Pentru incetarea suspendarii acreditarii, furnizorul sa prezinte documente la AJOFM
Covasna care dovedesc inlaturarea cauzelor care au stat la baza luarii acestei masuri in
termenul de 45 zile calendaristice prevazut la art.11 din H.G. nr.277/21.03.2002 privind
aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru
stimularea ocuparii fortei de munca, modificata prin H.G. nr.790/19.05.2004 si H.G.
nr.1122/10.10.2010.
Masurile sau recomandarile cuprinse in actele de control au fost prezentate conducerii
AJOFM Covasna pentru corectarea deficientelor constatate si cresterea performantelor
activitatilor in ansamblu.
Au fost luate măsurile asiguratorii şi de executare silită a debitelor stabilite în baza
controalelor sau prin identificarea de debitori, activitatea concretizându-se în :
-

Recuperarea sumei de 29.795,18 lei pentru A.J.O.F.M. Covasna în anul 2015: la
începutul anului soldul a fost 60.820,41 lei respectiv la finele anului soldul este în
valoare de 31.025,23 lei .

-

Recuperarea sumei de 486,70 lei pentru C.R.F.P.A. Braşov în anul 2015: la
începutul anului soldul a fost 4.607,68 lei respectiv la finele anului soldul este în
valoare de 4.120,98 lei

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

KELEMEN TIBOR

TÉGLÁS FERENC ATTILA

ÎNTOCMIT,
Marlena Prejmerean
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