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   Raportul de activitate al Agentiei Judetene pentru Ocuparea  Fortei de 
Munca Dolj în semestrul I 2018 

 

Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă este o instituție publică cu 

personalitate juridică, înființata începând cu anul 1999. Funcționează în subordinea 

Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) Bucureşti. Are ca obiective 

aplicarea strategiilor şi politicilor privind ocuparea şi formarea profesională a forței de 

muncă, prevenirea şomajului, aplicarea măsurilor de protecție socială pentru persoanele în 

căutarea unui loc de munca precum şi cele supuse riscului pierderii locului de munca în 

conditiile legii, aplicarea măsurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca. 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj, functioneaza ca organ de 

specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea 

Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj este o agenție teritorială care 

asigură implementarea, la nivel județean, a măsurilor de prevenire a şomajului, protecția 

socială a persoanelor neîncadrate în munca, organizează şi coordonează activitatea de 

ocupare şi de formare profesională a forței de munca. 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj îsi desfasoara activitatea în 

domeniile: 

- ocuparii si formarii profesionale;  
- mobilitatii fortei de munca si asigurarii flexibilitatii functionale a pietei muncii;  
- recrutarii si plasarii fortei de munca in strainatate;  
- informarii, consilierii si orientarii profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui 

loc de munca in vederea ocuparii unui loc de munca si realizarii echilibrului intre 
cererea si oferta de forta de munca;  

- servicii de preconcediere in situatii de concedieri colective  de personal;  
- aplicarii masurilor de protectie sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de 

munca; 
- acreditarii furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de 

munca ; 
- aplicarii la nivel judetean a prevederilor referitoare la prestatiile de somaj din 

cadrul acordurilor  bilaterale incheiate de Romania cu alte state in domeniul 
coordonarii sistemelor de securitate sociala; 

- organizarii de selectii prin punerea la dispozitie a mijloacelor logistice si a 
personalului calificat. 

 
In semestrul I al anului 2018 activitatea A.J.O.F.M. Dolj a fost  axata pe realizarea 

urmatoarelor obiective:  
 satisfacerea operativa a unui numar cat mai mare de oferte de locuri de munca ; 
 sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca ; 
 implementarea masurilor active și preventive pentru șomeri si pentru persoane 

inactive; 
 combaterea somajului de lunga durata, astfel incat fiecarui somer acordandu-i 

posibilitatea de a beneficia de masuri active, inainte de a atinge 6 luni in cazul 



 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ DOLJ 
Operator de date cu caracter personal nr. 564 
Str. Eugeniu Carada, nr. 13A, Craiova, jud. Dolj 
Tel.: +4 0251 306 100; Fax: +4 0251 401 557 
e-mail: ajofm@dj.anofm.ro 
www.dolj.anofm.ro; www.facebook.com/AJOFMDOLJ 
 

 

 

tinerilor si 12 luni in cazul adultilor, sub forma de formare profesionala, loc de 
munca sau alte masuri de ocupare, inclusiv de sprijinire a orientarii profesionale ; 

 sprijinirea(motivarea) angajatorilor pentru a incadra persoane din randul 
șomerilor ; 

 
Pentru realizarea acestor obiective agenția şi–a orientat activitatea către cerințele 
clienților săi, prin implementarea acțiunilor stabilite prin Planul   de acțiuni   
pentru realizarea in judet  a obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare 
2017, realizate dupa cum urmeaza : 
 

Nr. 
Crt 

Denumirea 
obiectivului 

Masuri si acțiuni   pentru 
realizarea obiectivelor 

Sursa de finanțare 
BS/B propriu/ 

Fonduri externe 

Propunerea 
de realizare 

la  
31.12.2018 

Stadiul fizic 
de 

realizare la 
30.06.2018 

 

1 Echilibrarea 
pieței muncii si 

reducerea 
deficitelor 

sectoriale de 
forta de munca 

Medierea locurilor de 
munca 

Bugetul asigurarilor 
pentru somaj 

10620 5457 

Formare profesionala 

200 137 

2 

 

Cresterea 
gradului de 

flexibilitate a 
pieței muncii 

Incadrare prin stimularea 
mobilitatii fortei de munca 

Bugetul asigurarilor 
pentru somaj 

75 42 

Acordarea de prima de 

insertie absolventilor de 

invatamant  

30 0 

Ocuparea prin acordarea 
de alocații pentru șomerii 
care se încadrează înainte 
de expirarea șomajului- 

30% pentru șomerii care se 
încadreaza înainte de 
expirarea perioadei de 

somaj 

250 206 

3 

Imbunătațirea 
accesului pe 

piața forței de 
muncă a 

grupurilor 
defavorizate 

Prima de activare pentru 
șomerii neindemnizați 

Bugetul asigurarilor 
pentru somaj 

50 789 

Încadrarea persoanelor cu 
handicap prin 

subventionarea locului de 
munca 

Bugetul asigurarilor 
pentru somaj 0 

 

0 

Incadrarea prin incheierea 
de contracte de 

solidaritate  in baza legii 
116/2002 

5 0 

Incadrarea absolventilor 
din institutii de invatamant 
prin subventionarea locului 

de munca 

60 0 

4 

 

Dezvoltarea 
pieței inclusive 

Incadrarea șomerilor care 
mai au 5 ani pana la pensie 
prin subventionarea locului 

de munca 

Bugetul asigurarilor 
pentru somaj 5 

 

0 

Incadrarea șomerilor peste   
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45 ani care sunt unici 
sustinatori ai familiei 

300 0 

Incadrarea in munca a 
tinerilor NEET 

20 0 

Incadrarea in munca a 
șomeri neindemnizati (SLD) 

5 0 

 
Evolutia ratei somajului (%) in primele 6 luni ale anului  2018: 
 

2018 ianuarie februarie martie aprilie mai iunie 

Rata somajului DOLJ 8.89 8.79 8.53 8.02 7,74 7,59 

 
Realizarile in domeniul formării profesionale: 
La finele semestrului I 2018 se aflau în desfasurare 40 cursuri de formare 
profesionala finanțate din BAS. Acestea s-au organizat în următoarele meserii: 
 

Nr.  
Crt. 

Denumire curs Numar 
cursuri 

1 Agent de securitate 1 

2 Bucatar 1 

3 Coafor 1 

4 Comunicare in limba engleza 2 

5 Comunicare in limba germana 1 

6 Cosmetica 1 

7 Electrician de intfretinere in constructii 1 

8 Frizer 1 

9 Infirmiera 1 

10 Inspector resurse umane 1 

11 Inspector SSM 1 

12 Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze 1 

13 Ingrijitoare batrani la domiciliu 1 

14 Ingrijitoare copii 2 

15 Lucrator comercial 8 

16 Lucrator in cultura plantelor 6 

17 Lucrator in cresterea animalelor 2 

18 Machior 1 

19 Manager  proiect 2 

20 Manager resurse umane 1 

21 Manichiura-pedichiura 1 

22 Maseur 1 

23 Operator introducere, validare si prelucrare date 2 

 
În cele 40 cursuri sunt cuprinse 573 persoane, din care 311 femei.  

 
Agenția locala  a desfasurat in semestrul I al anului 2017 activitati specifice: 

- a intocmit  dosare pentru acordarea indemnizatiei de somaj; 
- a inregistrat  persoane noi in cautarea unui loc de munca; 
- a acordat  vize lunare; 
- a acordat servicii de preconcediere; 
- a eliberat  adeverinte pentru venitul minim garantat. 
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In data de 20 aprilie 2018 s–a organizat Bursa Generala a Locurilor de Munca. 
Pentru aceasta activitate au fost contactați 132 agenți economici, 62 dintre 
aceştia participând la eveniment. 

Au fost comunicate 1.661  locuri de muncă, astfel: 

 58 locuri de muncă pentru persoanele cu studii superioare (analist calitate, 

economist, coordonator SSM, programator, proiectant inginer mecanic, proiectant 

inginer electrotehnic, inginer rețele electrice, inginer electroenergetică, inginer 

electrotehnist, inginer CCIA, subinginer CCIA, inginer electromecanic, inginer 

proiectant); 

 1.603 locuri de muncă pentru persoanele fără studii superioare oferite  în meserii 

din diverse domenii de activitate : construcții, transporturi, asigurări, protecție şi 

pază,prelucrare date şi administrare pagini web,telecomunicații,producție 

(fabricare piese şi accesorii pentru autovehicule, fabricare încălțăminte, fabricare 

tricotaje), comerț, domeniul agricol, panificație, industria alimentară, industria 

prelucrătoare (prelucrarea lemnului),turism. 

Un număr de 483 de persoane au participat la această acțiune, 286 dintre acestea fiind 

selectate în vederea angajării. 

22 persoane fără studii superioare au fost încadrate în muncă (muncitor necalificat, 

manipulant mărfuri, strungar, sudor, instalator, primitor distribuitor, vânzător, casier, 

operator). 

In cadrul AJOFM DOLJ situatia controalelor efectuate la agentii economici 
beneficiari de masuri  active  în semestrul I 2018 se prezinta astfel: 
 
Nr. 
Crt. 

Masuri active in domeniul ocuparii Numar 
controale 

1 Stimularea incadrarii in munca a absolventilor de 
invatamant in conditiile art.80 din Legea 76/2002 si a 
obligatiei ce le revin potrivit art.83 

23 

2 Verificarea obligatiei ce revine angajatorilor potrivit 
art.85 din L.76/2002 ca urmare a stimularii incadrarii 
șomerilor in varsta de peste 45 de ani, unici 
intretinatori de familie, sau persoane cu handicap 

58 

3 Verificarea respectarii de catre angajatorilor a 
obligatiei prevazute la art.21 din L.76/2002 

0 

4 Verificarea respectarii de catre angajatori care au 
incadrat in munca persoane din randul beneficiarilor 
de indemnizatii de somaj, a obligatiei prevazute la 
art.41 alin. (2) din L.76/2002 

0 

5 Verificarea respectarii prevederilor art.113 litera j din 
L.76/2002 

0 

6 Verificarea respectarii de catre angajatorii 
prevederilor HG 277/2002 

12 

7 Verificarea respectarii de catre angajatorii 
prevederilor Legii 219/2015 privind Economia Sociala 

2 

8 Verificarea respectarii de catre angajatorii prevazuti 
la art.10 din L.76/2002 

39 

 Total 134 
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A.N.O.F.M. București ca beneficiar principal, implementează la nivel national prin 

AJOFM-uri și implicit  prin A.J.O.F.M. Dolj, proiecte NON-COMPETITIVE, finanțate din 

FSE: 

1. ,,INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare”-  

Codul Proiectului: POCU/135/2/3/113589 

Proiectul noncompetitiv INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele 
Serviciului Public de Ocupare,proiect eligibil pe Programul Operațional Capital 
Uman (POCU) 2014 -2020, Axa prioritară 2 Obiectiv specific 2.3 a fost aprobat de 
către AMPOCU. 
Proiectul vizează creșterea numărului de tineri inactivi NEETs (Not in Education, 
Employment or Trening) înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), precum 
și identificarea altor cel puțin 200.000 tineri NEETs inactivi, cu vârsta între 16-
24 neînregistrați la SPO. 
Categoria de tineri NEETs include tineri care nu au reușit să se integreze pe piața 
muncii din diverse motive (lipsa oportunităților de ocupare, lipsa competențelor 
cerute pe piața muncii etc.) și care nu sunt cuprinși în programe de educație sau 
formare. 
În cadrul proiectului, sunt vizați în special tinerii cu nivel scăzut de competențe și 
care au dificultăți în a se integra social. Din totalul celor care vor fi identificați, 
cel puțin 160.000 vor fi întegistrați la SPO și vor beneficia de informare şi 
consiliere profesională, inclusiv de profilare, iar după această etapă vor fi 
îndrumați către măsura activă de care au nevoie sau către alte servicii (Prgramul 
Național Şansa a doua – Ministerul Educatiei Naționale, servicii de asistență 
socială). 
Identificarea tinerilor NEETs inactivi este necesară întrucât majoritatea nu are 
acces la informații și nici nu știe să le caute. În prezent, ei nu vin din proprie 
inițiativă către SPO, în vederea înregistrării, însă experiența proiectelor deja 
derulate arată că apropierea de ei este fundamentală pentru atragerea lor în 
orice programe viitoare, întrucât anulează și blocajul generat de mijloacele 
financiare reduse sau inexistente pentru mulți dintre ei, necesare pentru a ajunge 
la SPO. 
Proiectul noncompetitiv INTESPO introduce managementul de caz ca metodă de 
lucru cu tinerii NEETs, care presupune un proces de interacțiune încadrul rețelei 
de servicii (de asistență sociala, educație, ocupare) prin care se asigură faptul că 
beneficiarii primesc serviciile de care au nevoie într-o formă de sprijin eficace și 
eficientă. 
Această metodă oferă servicii personalizate, prin care serviciile publice evaluează 
nevoile beneficiarului în colaborare cu el, evaluează, monitorizează și susține 
beneficiarul pentru a accesa servicii sociale care să răspundă acestor nevoi. 

Solicitantul acestui proiect este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă, iar Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educație Naționale și 
Cercetării Științifice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sunt 
parteneri. 



 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ DOLJ 
Operator de date cu caracter personal nr. 564 
Str. Eugeniu Carada, nr. 13A, Craiova, jud. Dolj 
Tel.: +4 0251 306 100; Fax: +4 0251 401 557 
e-mail: ajofm@dj.anofm.ro 
www.dolj.anofm.ro; www.facebook.com/AJOFMDOLJ 
 

 

 

Proiectul are o durată de implementare este de 48 luni, respectiv octombrie 2017-
septembrie 2021 și un buget de 213.636.395,25 de lei, respectiv 47.474.754,5 
de euro (curs euro 4,5). 
 

2. ”UNIT 2 RMPD – Ucenicie și stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puțin 
dezvoltate” 

Codul Proiectului: POCU/262/2.1/2.2/119910 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă susține integrarea pe piața forței de 
muncă a tinerilor NEETs prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor care organizează 
programe de ucenicie și/sau stagii. În acest sens, ANOFM implementează, pe o perioadă de 
patru ani, proiectul “UNIT 2 RMPD – Ucenicie și stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai 
puțin dezvoltate”, POCU/262/2.1/2.2/119910, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană 
din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte îmbunătățirea posibilităților de încadrare 
prin intermediul programelor de ucenicie și/sau stagii a cel puțin 900 tineri NEETs șomeri 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) cu rezidența în regiunile eligibile (Nord-
Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).  

În ceea ce privește obiectivele specifice ale proiectului, acestea sunt:  

- stimularea ocupării tinerilor NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, prin 
acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de 
muncă a 636 tineri NEETs șomeri;  

- sprijin financiar pentru încadrarea prin stagii a unui număr de 264 tineri NEETs șomeri, 
absolvenți de învățământ superior. 

 Mai exact, prin intermediul proiectului “UNIT 2 RMPD – Ucenicie și stagii pentru tineri 
NEETs din regiunile mai puțin dezvoltate”, angajatorii care organizează programe de 
ucenicie și/sau programe de stagii în condițiile legii, pot beneficia de sprijin financiar 
nerambursabil astfel:  

 angajatorul care încheie , în condițiile legii, un contract de ucenicie cu un tânăr NEET 
din evidențele ANOFM beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a 
contractului de ucenicie (12 luni, 24 luni, 36 de luni, în funcție de nivelul de calificare al 
programului de ucenicie), de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună.  

 angajatorul care încheie, în condițiile legii un contract de stagiu cu un tânăr NEET din 
evidențele ANOFM beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu (6 
luni), de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună. Reamintim că tânărul NEET este “persoana 
cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de 
muncă, nu urmează o formă de învățământ şi nu participă la activități de formare 
profesională” – Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forței de muncă, actualizată. 

 “UNIT 2 RMPD – Ucenicie și stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puțin 

dezvoltate” se implementează de ANOFM prin agenţiile judeţene pentru ocuparea 

forţei de muncă din 21 de județe din regiunile eligibile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-

Vest Oltenia.  

Perioada de implementare este de 48 de luni, respectiv 19 februarie 2018 – 18 februarie 

2022, fiind prevăzut un buget total de 38.629.300,79 lei din care 5.794.395,11 lei 

finanțare națională și 32.834.905,68 lei finanțare externă nerambursabilă.  
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Proiectul “UNIT 2 RMPD – Ucenicie și stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puțin 

dezvoltate”, POCU 2014-2020 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor 

din categoria NEETs, Obiectivul specific 2.1. - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu 

vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO, cu rezidența în regiunile eligibile Nord–Est, 

Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia. Obiectivul specific 2.2. - Îmbunătățirea nivelului de 

competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-

formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO, 

cu rezidența în regiunile eligibile Nord–Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia. 

În cadrul acestui proiect au fost încheiate pentru finanțare un numar de 54 convenții, 

pentru : 

- 52 contracte de ucenicie nivel 2 

- 2 contracte de ucenicie nivel 3 

3.UNIT4 RMDP- Ucenicie si stagii pentru somerii non-NEET din Regiunile mai puțin dezvoltate 
 
UNIT 4 RMPD – Ucenicie si stagii pentru somerii non-NEET din Regiunile mai puțin dezvoltate 
Obiectivul general al proiectului: Îmbunatatirea posibilitaților de încadrare a minimum 
10.184 de someri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO). 
Prin prisma obiectivului general, proiectul se subscrie obiectivului POCU de asigurare a 
integrarii durabile pe piata fortei de munca a persoanelor în cautarea unui loc de munca 
prin faptul ca SPO va acorda facilitati, sub forma de sprijin financiar, angajatorilor care 
încadreaza pe baza uceniciei la locul de munca sau a stagiului pentru absolventii de 
învatamânt superior someri, cu respectarea prevederilor legale. 
De asemenea, proiectul se înscrie în Axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti. 
Totodata, proiectul raspunde prioritatilor de politica publica ale MMJS, respectiv 
reducerea somajului si facilitarea integrarii somerilor pe piata muncii. Prin faptul ca 
somerii vor putea beneficia de aceste masuri, proiectul raspunde provocarilor identificate 
în ceea ce priveste integrarea durabila a acestora pe pia?a muncii si contribuie la 
rezolvarea ratei scazute de ocupare. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Obiectiv Specific 1 – Stimularea ocuparii somerilor non-NEET înregistrati la Serviciul 
Public de Ocupare (SPO), prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent 
încadrarii prin ucenicie la locul de munca a 9.613 de someri non-NEET. 
Acest obiectiv se realizeaza prin implementarea Activitatii 1 care prevede: 
- implementarea masurii de acordare de sprijin financiar angajatorilor care încheie 
contracte de ucenicie la locul de munca cu someri non-NEET. 
2. Obiectiv Specific 2 - Stimularea ocuparii somerilor non-NEET înregistrati la Serviciul 
Public de Ocupare (SPO), prin acordarea  sprijinului financiar angajatorilor, aferent 
încadrarii prin stagii pentru absolventii de învatamânt superior a 571 de someri non- 
NEET. 
Acest obiectiv se realizează prin implementarea Activitatii 2 care prevede: 
- implementarea măsurii de acordare de sprijin financiar angajatorilor care încheie 
contracte de stagiu cu șomerii non-NEET absolventi ai unor instituții de învatamânt 
superior. 
 
Perioada de implementare este de 48 de luni, respectiv  martie 2018 – martie 2022 
Obiectivul proiectului este conform cu elementele cheie relevante din pachetul Ocuparea 
forței de munca si se caracterizeaza printr-o buna consecvența cu principalele strategii 
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naționale. Cresterea ratei de ocupare a somerilor constituie un obiectiv al Strategiei 
Naționale privind Ocuparea Forþei de Munca 2014-2020 . 
 

În cadrul acestui proiect au fost încheiate pentru finanțare un numar de 155 convenții, 

pentru : 

- 154 contracte de ucenicie nivel 2 

- 1 contracte de ucenicie nivel 3 

 
În data de 9 iulie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 9 iulie 2018 
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul forței de muncă, prin care se modifică cuantumul 
subventiilor. 
 
Considerăm că în activitatea desfașurată nu există deficiențe. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
RADU CALOTA 

 
 


