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SITUAŢIA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2016 

 

Indicatorii ce caracterizează forţa de muncă, conform datelor furnizate de 

Institutul Naţional de Statistică (Balanţa Forţei de Muncă  la 1 ianuarie 2016) la 

nivelul judeţului Dolj se prezentau astfel: 

 

 Populatia activa civila –persoane 

 

Evoluţia forţei de muncă a judeţului a fost influenţată, în general, de aceeaşi 

factori care au afectat şi afectează întreaga viaţă economico-socială a ţării 

noastre. 

 

O influenţă directă asupra forţei de muncă au exercitat : 

 

 scăderea nivelului de pregătire şi calificare a personalului muncitor ; 

 o integrare dificilă socio-profesională a categoriilor defavorizate, atât etnic 

cât şi a celor ce şi-au pierdut, în urma restructurării vechiul loc de muncă ; 

 trecerea la o nouă structură de relaţii economice bazate pe sistemul de  

piaţă libera şi concurentială; 

 o eficientă şi o productivitate a muncii, încă insuficiente. 

 

O trăsătură importantă a pieţei forţei de muncă din judeţul Dolj este aceea că 

marea majoritate a locurilor de muncă vacante disponibile comunicate de agenţii 

economici este concentrată în municipiul Craiova, atât ca număr cât şi ca 

diversitate a meseriilor, pentru restul judeţului oferta de locuri de muncă vacante 

fiind scazută, respectiv mai puţine locuri de muncă şi într-o gamă redusă de 

profesii şi meserii. 

 

 

Rata şomajului la nivelul judeţului Dolj in 2016 

 

  ian feb mar apr mai iunie iulie august sept oct nov dec 

2016 9.42 9.52 9.62 9.53 9.55 9.52 9.59 9.56 9.5 9.49 9.35 9.41 

 

  

Rata şomajului variază în principal în funcţie de numărul şomerilor. Din totalul 

şomerilor neindemnizaţi cca 85.28% o reprezintă beneficiarii de venit minim 

garantat, care au o pregătire inferioară şi domiciliul acestora este în mediul rural. 

 

2016 Ian feb martie aprilie mai iunie iulie august sept oct nov Dec 

TOTAL 

ŞOMERI  25909 26172 26460 26214 26264 26168 26365 26300 26138 26105 25702 25869 



 

 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DOLJ  3 
Operator de date cu caracter personal nr.564 
Str. Eugeniu Carada, Nr. 13A, Craiova 
Tel./Fax: +4 0251 306 100/0351 401 557;  
e-mail: ajofm@dj.anofm.ro; 
www.dolj.anofm.ro;www.facebook.com/ajofmdolj 

 

 

 

 Rezultatele implementării Programului de ocupare a forţei de muncă în anul 

2016 

În cadrul Programului de ocupare a forţei de muncă la nivelul judeţului Dolj au fost  

atinse urmatoarele obiective : 

 satisfacerea operativă a unui număr cât mai mare de oferte de locuri de 

muncă; 

 sprijinirea persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă ; 

 implementarea măsurilor active şi preventive pentru şomeri şi pentru 

persoane inactive; 

 sprijinirea (motivarea) angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul 

şomerilor; 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Tip Masura Propus 

2016 

Realizat 

la 31.12. 

2016 

Procent 

/observatii 

1 Total persoane cuprinse în măsuri active 25675 12295 47.89% 

2 Total persoane încadrate 11900 7380 62.02% 

3 Număr persoane intrate ca urmare a acordării 

serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante 

25675 12295 47.89% 

4 Număr persoane ocupate ca urmare a acordării 

serviciilor de informare şi consiliere profesională 

1545 1002 64.85% 

5 Incadrarea prin organizarea cursurilor de formare 

profesională 

205 382 186.34% 

6 Ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocatii 

pentru şomerii care se incadreaza ininte de expirarea 

şomajului 

330 439 133.03% 

7 Incadrarea şomerilor peste 45 de ani sau şomeri care 

sunt parinţi unici susţinători ai familiilor 

monoparentale, prin subvenţionarea locului de muncă 

370 631 170.54% 

8 Incadrarea şomerilor care mai au 5 ani până la pensie 

prin subvenţionarea locului de muncă 

5 2 40% 

9 Incadrarea prin stimularea mobilităţii forţei de muncă 55 33 60% 

Nu au 

indeplinit 

conditiile 

10 Incadrarea absolvenţilor din instituţii de invaţamânt, 

prin subvenţionarea locului de muncă 

85 95 111.76% 

11 Absolvenţii care beneficiază de prima de încadrare 25 47 188% 

12 Număr persoane încadrate prin încheierea de 

contracte de solidaritate 

10 0 Nu au fost 

solicitări 
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Informare şi consiliere  profesională 

 

Serviciile de informare şi consiliere profesională au un rol important în activitatea 

desfasurată de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în 

mare parte rezultatele aplicării celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocupării, 

în special formarea profesională. 

Alte activităţi de informare şi consiliere profesională : 

- şedinţe de informare şi consiliere  în  şcoli la clasele terminale; 

- şedinţe de informare şi consiliere  în Penitenciarul de Minori şi Tineri cât şi 

în Penitenciarul Craiova; 

Formarea profesionala 

În cadrul Planului judeţean de formare profesională au fost atinse următoarele 

obiective: 

 punerea unui accent deosebit pe masura activă de formare profesională prin 

cuprinderea unui numar cât mai mare de persoane din numărul mediu de 

şomeri existenţi în evidenţele agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă; 

 orientarea formării profesionale către mediul rural; 

 prevenirea şomajului prin activitatea de formare profesională; 

- pentru persoanele care au întrerupt activitatea ; 

- pentru persoanele încadrate în muncă, prin susţinerea programelor de 

formare profesională organizate de angajatori. 

 sprijinirea persoanelor aflate în detenţie şi care mai au 9 luni de satisfacere 

a pedepsei privative de libertate prin cuprinderea la cursuri de formare 

profesională. 

În anul 2016 a fost aprobat Planul judetean de formare profesională pentru 

cuprinderea unui numar de 1610 persoane aflate în cautare de loc de muncă  si   

42 persoane aflate în detenţie. În urma eforturilor susţinute din partea 

compartimentului de formare profesională s-au organizat pana la 31.12.2016 un 

numar de 105 cursuri, la care au fost cuprinse 1572  persoane aflate în cautare 

de loc de muncă  din care 870 femei şi 14 persoane aflate în detenţie. 

Cursurile de formare profesională au fost finanţate din bugetul asigurărilor de 

şomaj. Meseriile în care s-au realizat aceste programe de formare profesională au 

fost: 

 administrator imobile – 1 curs; 

 apicultor – 1curs; 

 barman – 1 curs; 

 bucatar-  2 cursuri; 

 coafor – 2 cursuri; 

 comunicare in limba engleza - 3 cursuri; 
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 comunicare in limba germana -1 curs; 

 contabil – 3 cursuri; 

 cosmetician – 2 cursuri; 

 electrician intretinere in constructii – 2 cursuri; 

 expert achizitii publice – 1 curs; 

 fotograf – 3 cursuri; 

 frizer – 3 cursuri; 

 infirmiera –3 cursuri; 

 inspector SSM – 2 cursuri; 

 inspector resurse umane – 3 cursuri; 

 ingrijitoare copii- 1 curs; 

 lucrator comercial-13 cursuri; 

 lucrator in cultura plantelor –24 cursuri; 

 lucrator in cresterea animalelor – 8 cursuri; 

 machior – 3 cursuri; 

 manager resurse umane -3 cursuri; 

 manichiura pedichiura –3 cursuri; 

 macelar – 2 cursuri; 

 maseur – 2 cursuri; 

 operator introducere validare şi prelucrare date – 8 cursuri; 

 ospătar – 1 curs; 

 stilist protezizst unghii- 1 curs; 

 vanzator – 3 cursuri. 

 

 

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învaţământ 

  

Conform Programului de ocupare, la nivelul judeţului Dolj această masură a fost 

realizată. Din cele 80 persoane absolvente a unei forme de invatamant încadrate 

cu subvenţionarea locului de muncă, persoane au fost absolvente de studii 

superioare, 22 persoane absolvenţi de învaţământ secundar superior sau 

învaţământ postliceal şi 13 persoane absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau 

ai şcolilor de arte şi meserii.  

Această masură s-a realizat în proporţie de 100% . 

 

Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare 

 

Pentru prevenirea creşterii numărului şomerilor de lungă durată şi stimularea 

şomerilor de a-si găsi un loc de muncă au fost asigurate resursele financiare pentru 

acordarea de alocaţii conform art.72 din Legea 76/2002 cu modificarile şi 
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completările la zi pentru un numar de 418  persoane realizându-se astfel mai mult 

decât  ne propusesem pentru anul 2016 in cadrul acestei masuri.  

Încadrarea în muncă a persoanelor cu varsta de peste 45 ani sau şomeri unici 

susţinători ai familiilor monoparentale 

 

Conform Programului de ocupare, la nivelul judeţului Dolj şi aceasta masura a fost 

realizata in proportie de 171%, in anul 2016 subventionand  un numar de 630 

persoane faţă de 365 persoane propuse. 

 

Incadrarea în muncă prin stimularea mobilitaţii forţei de muncă  

 

Un rol foarte important l-a constituit cresterea mobilităţii forţei de muncă în 

condiţiile schimbărilor structurale care se produc pe piaţa forţei de muncă. În 

programul de ocupare se estimase ocuparea unui numar de 55 persoane, 

realizându-se ocuparea a 33 persoane, dintre care 15 persoane ca urmare a 

încadrării într-o localitate situate la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea 

unde au domiciliul, iar 18 persoane care şi-au schimbat şi domiciliul, ca urmare a 

angajării. 

Medierea muncii  

 

În  serviciile de mediere acordate de catre A.J.O.F.M. Dolj au fost cuprinse un 

numar de 12295 persoane, din care s-au încadrat un numar de 7380  persoane 

faţă de 11900 persoane câte au fost propuse în programul de ocupare .  

Masuri de prevenire a şomajului 

 

Măsurile de prevenire a şomajului, constând în principal în oferirea serviciilor de 

preconcediere a persoanelor ameninţate de riscul de a deveni şomeri fie ca urmare 

a restructurărilor unor activităţi economice, fie datorită unor cauze personale, au 

constituit o prioritate a agenţiilor judetene. 

Serviciile de preconcediere sunt acordate în mod gratuit şi constau în : 

 informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi 

acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională; 

 medierea în vederea plasării pe locurile de muncă vacante existente pe plan 

local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă; 

 reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de 

scurtă durată; 
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Plasarea cetatenilor romani in strainatate 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj  prin activitatea de 

plasare a forţei de muncă în strainatate a emis  135 formulare E301/U1/U002 şi 96 

formulare E302/U006. 

Conform art.64 din Regulamentul 883/2004, A.J.O.F.M. Dolj a fost notificata in 

vederea exportului de prestatii de somaj, de un numar de 26 persoane. 

In perioada 27-28 ianuarie 2016 a avut loc selectia lucratorilor romani calificati in 

domeniul agricol in baza ofertei primite din partea Organizatiei SUREXPORT SCA – 

21730 Almonte, Huelva, Spania. Au fost selectate 321 persoane din 351 

participante, 21 au fost declatate rezerve iar 9 persoane au fost respinse. 

Persoanele care doresc să plece la muncă în spatiul UE o pot face prin intermediul 

reţelei EURES şi pot consulta locurile de muncă vacante existente la nivelul UE pe 

portalul EURES european www.ec.europa.eu/eures sau cel national, al A.N.O.F.M. 

www.eures.anofm.ro. 

REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PREVĂZUŢI PENTRU ANUL 2016 

 

Performanţa Agenţiei  pentru Ocuparea Forţei de  Muncă şi responsabilitatea 

realizării programelor de ocupare şi formare profesionala, care reflectă eficienţa şi 

rezultatele efortului pe linia ocupării şi aspectele calitative ale activităţii lor se 

evaluează şi pentru 2016 pe baza  indicatorilor de performanţă care au fost stabiliţi 

prin contractul încheiat între A.N.O.F.M. şi A.J.O.F.M. Dolj . 

Trebuie menţionat faptul că instituţia noastră, deşi utilizează câteva instrumente 

specifice, nu crează locuri de muncă, ea nu se poate substitui mediului economic în 

vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă, dar depune toate 

eforturile în vederea depistării acestora şi a plasării forţei de muncă existente. 

Cauzele care au condus la nerealizarea indicatorilor de performanţă managerială 

sunt: 

 mediul socio-economic,  

 preponderenţa agricolă a judeţului Dolj 

 lipsa locurilor de muncă  în mediul rural, cele existente  fiind în mediul 

urban 

 numarul mare de şomeri inregistraţi(media anuala a numarului de someri 

fiind de 26139), . 

 ponderea mare a şomerilor din mediul rural în procent  de 79.55% din totalul 

acestora, precum şi reticenţa pentru mobilitate a acestora 

 structura şomerilor înregistraţi în baza de date : 

o nivelul de şcolarizare scăzut   

o numar mare de şomeri cu vârsta peste 50 ani  

o în şomerii neindemnizaţi ponderea cea mai mare o au  

persoanele beneficiare de venit minim garantat 
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De asemenea, ar trebui îndreptată atenţia spre noi măsuri de stimulare a 

angajatorilor în vederea creării de noi locuri de muncă, în domenii inovatoare, 

ţinând cont de faptul că,  majoritatea angajatorilor care ar dori să angajeze forţă 

de muncă, optează pentru meserii şi ocupaţii care au fost cautate pe piaţa muncii 

şi în anii anteriori. 

Cu toate acestea, chiar dacă se poate discuta de o rezervă de forţă de muncă în 

mediul rural, ea nu poate fi folosită datorita cheltuielilor necesare mobilităţii 

forţei de muncă, dar nici angajatorii şi nici persoanele care sunt în cautarea unui 

loc de muncă nu sunt dispuse întotdeauna să le facă sau nu au posibilităţile 

necesare. 

ACTIVITATEA CONDUCERII ŞI COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE ALE AGENŢIEI 

JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DOLJ 

 

În anul 2016, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj a asigurat 

implementarea măsurilor de prevenire a şomajului, a măsurilor de stimulare a 

ocupării forţei de muncă, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă, a organizat şi realizat activitatea de ocupare şi de formare 

profesională a forţei de muncă la niveul judetean. 

Actul managerial a fost sprijinit în permanenţă de către Consiliul Consultativ, care 

a sprijinit conducerea agenţiei în rezolvarea problemelor legate de activităţile 

instituţiei. 

S-a asigurat funcţionalitatea activităţiilor din domeniul programelor de ocupare, 

analiza pieţei muncii, formare profesională, înregistrare şomeri, consiliere, 

medierea muncii şi implementarea masurilor active de pe piaţa forţei de muncă.  

S-a urmărit evoluţia şi tendinţa şomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj şi pe 

diferitele structuri ale acestuia, acest lucru stând la baza stabilirii obiectivelor şi 

elaborării programelor de măsuri pentru stimularea ocupării, a asigurat 

implementarea modificarilor sistemelor informatice standard ale A.N.O.F.M., 

precum şi actualizarea site-lui. S-au luat masurile necesare pentru cresterea 

gradului de ocupare a forţei de muncă, prin facilitarea accesului pe piaţa muncii a 

categoriilor vulnerabile: persoane din mediul rural şi persoane de etnie romă, 

persoane cu dizabilităţi, absolvenţi; a încheiat parteneriate de colaborare, a 

asigurat informarea şi consilierea profesională a tinerilor în şcoli şi penitenciare. 

Activitatea Compartimentului Resurse Umane şi Salarizare a constat în 

urmatoarele: 

 ţinerea evidenţei funcţiilor  publice şi raportarea situatiilor atât la Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cât şi la Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici; 
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 aplicarea sistemului de salarizare, întocmirea statelor de plată, operarea 

modificărilor intervenite la acordarea gradaţiei şi claselor de salarizare, 

întocmirea statului de personal şi operarea modificărilor intervenite; 

 întocmirea, verificarea şi propunerea spre aprobare conducerii agenţiei a 

statului de funcţii şi susţinerea în vederea avizarii la A.N.O.F.M.;  

 împreuna cu compartimentele de specialiatate a facut propuneri pentru 

acţiunile de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului propriu; 

 a asigurat materialele necesare pentru întocmirea rapoartelor de evaluare a 

personalului agenţiei, evidenţa şi păstrarea acestora în dosarele de personal; 

 organizarea concursului de promovare si recrutare a funcţionarilor publici şi 

asigurarea secretariatului comisiilor de concurs şi a comisiilor de solutionare 

a contestaţiilor; 

 evidenţierea declaraţiilor de avere şi a declaratiilor de interese în registre 

speciale, cu interes public; 

 redactarea şi evidenţa deciziilor emise de directorul executiv  referitoare la: 

modificările raportului de serviciu ale funcţionarilor publici, suspendări, 

promovări, eliberări din funcţie, şi transmiterea lor la A.N.O.F.M. şi la 

A.N.F.P prin anexe; 

 întocmirea situaţiilor trimestriale şi semestriale privind respectarea 

normelor de conduită de către funcţionarii publici din instituţie; 

 raportarea la A.N.O.F.M. a machetelor  privind fondul de salarii lunar; 

 evidenţa planificării concediilor de odihnă a salariaţilor; 

 întocmirea pontajului pentru personalul din cadrul agenţiei pe baza 

condicilor de prezentă. 

 

A fost elaborat planul de audit public intern pentru anul 2016 precum şi patru 

reactualizări ale acestuia însoţite de referatele de justificare aprobate de 

directorul executiv al A.J.O.F.M. Dolj. 

Planul de audit public intern pe anul 2016 a respectat structura prevazută de 

Normele proprii privind organizarea şi exercitarea activitaţii de audit public intern 

la A.N.O.F.M., A.J.O.F.M. avizate de către M.M.F.P.S. sub numarul 

50150/23.11.2010. Auditorul a urmărit cuprinderea în plan a tuturor activităţilor 

desfăsurate în cadrul A.J.O.F.M. Dolj, identificarea unor obiective clare printr-o 

evaluare logică a operaţiunilor desfăşurate în cadrul activităţilor auditabile, 

studiind fişele posturilor şi legislaţia specifică fiecărei activităti. 

Timpul alocat realizării misiunilor de audit planificate a fost de 100% din timpul 

total disponibil. 

În anul 2016 au efectuate 4 misiuni de asigurare, 2 misiuni ah - hoc şi au fost 

realizate şi alte activităţi specifice compartimentului de audit intern: 

reactualizarea procedurilor specifice conform legislaţiei, întocmirea „Programului 

de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern”, 

întocmirea Planului multianual de audit public, întocmirea Planului de audit pentru 
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anul 2016 şi a Referatului de justificare, întocmirea Raportului anual de activitate 

al Compartimentului audit intern pentru anul 2014, autoinstruire şi 

autoperfectionare, alte acţiuni proprii ale auditorului, determinate de constatări în 

activitatea de audit public intern. 

Prin activitatea juridică a Agenţiei judeţene s-a asigurat îndrumarea metodologică 

privind modalităţile de aplicare a prevederilor legale care reglementează domeniul 

ocupării forţei de muncă şi formări profesionale a persoanelor în căutarea unei 

forţe de muncă.  

Prin activitatea de control masuri active s-a urmarit respectarea de către 

angajatori a obligaţiilor legale asumate şi stipulate prin legea care reglementează 

acordarea subvenţiilor pe piaţa forţei de muncă. În anul 2016 au fost efectuate un 

numar de 312 controale la agenţii economici, rezultând o serie de deficienţe 

apărute ca urmare a interpretării şi aplicării eronate a modificărilor legislative 

(declaratia unica 112), refuzului unor agenţi economici de a elibera adeverinţa 

necesară certificării stagiului de cotizare necesar pentru persoanele care au fost 

disponibilizate şi urmau să devină persoane beneficiare de indemnizaţie de şomaj . 

Ca urmare a deficienţelor constatate au fost date 31 avertismente şi 10 amenzi. 

S-au creat debite pentru nerespectarea art.83 şi art.85 pentru un numar de 3 

agenti economici în sumă de 32417.96 lei. 

SITUAŢIE EXECUTARE SILITĂ RAPORTAT LA 31.12.2016 

Nr. debite 
aflate în 

executare 
silită 

AJOFM 
Dolj 

Nr. debite 
persoane 

fizice/valoare 
lei debite 

înregistrate în 
anul 2016 

Nr. debite 
persoane 
juridice/ 

valoare lei 
debite 

înregistrate 
în anul 2016 

Nr. debite 
provenite 

de la 
CRFPA 

Valoare 
debite 

recuperate 
in anul 2016 

din total 
debite 

persoane 
fizice 

Valoare 
debite 

recuperate 
in anul 

2016 din 
total debite 

persoane 
juridice 

Debite 
prescrise 

1326 951/173408.30 

lei 

35/32417.96 

lei 

471 292965.72 

lei 

9759.75 lei 0 

 

La data de 31.12.2016 în cadrul Serviciului CIMA şi ESD sunt înregistrate un numar de 986 

dosare debit în vederea aplicării măsurilor de executare silită  reglementate prin 

dispozitiile OG 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Din numarul total de 1326 dosare, 951 debite reprezintă datorii faţă de bugetul asigurărilor 

de şomaj aparţinând persoanelor fizice, 35 debite reprezintă datorii faţă de bugetul 

asigurarilor de şomaj apartinand persoanelor juridice, iar 471 debite apartin Centrelor 

Regionale de Formare Profesionala a Adultilor, a caror evidenta contabilă se pastrează la 

instituţiile unde au fost create. 
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În anul 2016, au fost înregistrate la Serviciul CIMA şi ESD debite de recuperat în valoare 

173408,30 lei pentru persoane fizice şi 32417,96 lei pentru persoane juridice.  

În cursul anului 2016 au fost recuperate sume în valoare totală de 292965,72 lei aferente 

debitelor persoane fizice aflate în executare silită respectiv sume în valoare totală de 

9759,75 lei  aferente debitelor persoane juridice aflate în executare silită. 

Pentru cele 471 debite ce aparţin Centrelor Regionale de Formare Profesionala a Adulţilor 

au fost întreprinse măsuri de executare silită în limita resurselor financiare alocate, din 

bugetul A.J.O.F.M. Dolj, în urma carora au fost recuperate integral sau parţial sume 

baneşti care au fost virate şi evidenţiate în contabilitatea instituţiilor unde au fost create. 

Nu au fost înregistrate debite ca fiind prescrise. 

 

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU ŞOMAJ 

1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj 

         Volumul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi 

structura acestora, pe capitole şi subcapitole la venituri şi pe destinatii la cheltuieli, au 

fost aprobate prin bugetul transmis  de ordonatorul principal de credite, în speţă 

A.N.O.F.M, urmat de rectificările ulterioare. 

Situaţia realizării bugetului  asigurărilor pentru şomaj  pe anul 2016, aferent filei de buget 

nr.15.864/15.12.2016, la nivelul judeţului Dolj, se prezintă astfel:   

lei 

Indicator Program 2016 Realizat 2016   % 

Venituri 29.367.000 28.338.567 96,50 

Cheltuieli 41.190.100 39.041.395 94,78 

Excedent/Deficit          -11.823.100 -10.702.828  

 

2) Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru şomaj 

Situaţia cheltuielilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în vederea realizării 

principalelor măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, se prezintă astfel : 

Situaţia cheltuielilor realizate în anul 2016, pe capitole de cheltuieli, comparativ cu 

prevederile bugetare  şi gradul de realizare al acestora, se prezintă dupa cum urmează: 

lei 

Cap. Denumire indicator Prevederea 

bugetara 

definitiva 2016 

Executie 

An 2016  

% 

5004 Total cheltuieli 41.190.100 39.041.395 94,78 

6404 Cheltuieli fond  de garantare     588.000      580.701 98,76 

6504 Invatamant       82.500        61.492 74,54 

6804 Asigurari şi asistenta sociala        37.443.600        35.465.333 94,72 



 

 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DOLJ  12 
Operator de date cu caracter personal nr.564 
Str. Eugeniu Carada, Nr. 13A, Craiova 
Tel./Fax: +4 0251 306 100/0351 401 557;  
e-mail: ajofm@dj.anofm.ro; 
www.dolj.anofm.ro;www.facebook.com/ajofmdolj 

 

 

8004 Actiuni generale economice, 

comerciale şi de muncă 

         3.076.000 2.933.869 95,38 

 

3) Situaţia cheltuielilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în vederea realizării 

principalelor măsuri active pentru cresterea gradului de ocupare al forţei de muncă disponibile,  în 

anul 2016 , se prezinta astfel : 

lei 

Măsura activă Prevederea 

bugetară definitivă 

2016 

Execuţie 

An 2016 

% 

Formare profesională 82.500 61.492 74,54 

8004.57,  din care: 2.955.000 2.908.540 98,43 

Stimularea angajatorilor pentru 

încadrarea absolvenţilor art.80 

651.778 641.410 98,41 

Stimularea angajării înainte de expirarea 

perioadei de şomaj 

308.984 308.984 100 

Stimularea mobilitaţii forţei de muncă 62.500 62.500 100 

Stimularea angajatorilor pentru 

încadrarea persoanelor peste 45 de 

ani/şomeri întreţinători unici de familii 

1.882.000 1.845.908 98,08 

Stimularea  absolvenţilor 36.507 36.507 100 

Art.84 indice 1 13.231 13.231 100 

8004.51 ocuparea temporara a fortei de 

munca 

72.000 0 - 

Total- masuri active 3.109.500 2.970.032 95,51 

 

 

 O contribuţie deosebită în promovarea şi mediatizarea serviciilor Agenţiei 

Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj s-a realizat prin : 

- organizarea de conferinţe de presă la nivelul judeţului  cu ocazia diferitelor 

evenimente desfăşurate de agenţie;  

- emiterea de comunicate de presă.  

 

Activitatea de profilare 

 

In aplicatia de profilare sunt inregistrati un numar de 27141 someri (din care 3347 

tineri cu varsta mai mica de 25 ani) care contin stocul la data de 31.05.2016 la care 

s-au adaugat persoanele nou intrate si profilate. 

Pana la data de 15.01.2017 au fost profilati un numar de 25978 someri din care 

2632 tineri cu varsat mai mica de 25 ani. Diferenta dintre persoanele inregistrate si 

cele profilate se datoreaza faptului ca nu au fost operate iesirile la aceste stocuri. 
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In anexa 1 ,,Situatie privind tinerii NEETs someri cu varsta intre 16-24 ani profilati’’ 

sunt 2305 persoane . Diferenta dintre tinerii profilati prin aplicatie si tinerii NEETs 

se datoreaza mai multor cauze: 

- Nu au fost operate iesirile in aplicatie; 

- La data inceperii profilarii tinerilor erau cuprinsi la cursuri 163 persoane. 

Economie sociala 

 

In vederea obtinerii atestatului de intreprindere sociala pana la data de 15.01.2017 

s-au adresat agentiei un numar de 8 persoane juridice  din care  6 au  depus 

documentatia pentru obtinerea atestatului si anume: 

- SPALATORIA SATULUI SOCIETATE COOPERATIVA – societate cooperativa de 

gradul 1 – acordare  atestat; 

- SOCIAL CONSTRUCT NASTA SOCIETATE COOPERATIVA - societate cooperativa 

de gradul 1 – acordare atestat; 

- AVODAS CONSCOOP SOCIETATE COOPERATIVA - societate cooperativa de 

gradul 1 – acordare atestat; 

- ASOCIATIA LEGUME ROMANESTI ISALNITA – asociatie – respingere cerere; 

- SC SALON ESTETIC SADOVA SRL – alta categorie de persoana juridica care 

respecta, conform actelor legale de infiintare si organizare, cumulativ 

definitia si principiile economiei sociale – respingere cerere; 

- CRONO – CENTRUL DE RESURSE PENTRU ORGANIZATIILE NONPROFIT DIN 

OLTENIA – asociatie – respingere cerere. 

 

 

În anul 2016  A.J.O.F.M. Dolj a emis 56 comunicate de presă, 3 conferite de presa 

şi 358 apariţii presă după cum urmează: 109 apariţii video, 36  audio şi 213 apariţii 

în presa scrisă.    

 

DIRECTOR EXECUTIV 

DANIELA BARBU  

 


