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Planul de actiuni aferent anului 2016 al AJOFM Iasi pentru realizarea obiectivelor cuprinse in actualul
Program de Guvernare
ACTIUNEA

STADIUL REALIZARII IN PRIMUL
SEMESTRU

TERMEN DE
FINALIZARE

MASURI ACTIVE
STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA
CRESTEREA SANSELOR DE OCUPARE A PERSOANELOR IN CAUTAREA UNUI
LOC DE MUNCA

I

1.

2.

Informarea si consilierea profesionala prin furnizarea de informatii
privind piata muncii, evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea
orientarii profesionale, instruirea in tehnici de cautare a unui loc de
munca.
Consilierea persoanelor cu dizabilitati in cadrul centrului propriu in
vederea integrarii pe piata muncii.

Medierea muncii prin punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele
in cautarea unui loc de munca in vederea stabilirii de raporturi de munca
sau de serviciu.
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In primul semestru al anului 2016 au
fost consiliate un numar de 7.139
persoane aflate in cautarea unui loc
de munca din care s-au angajat
exclusiv prin consiliere un numar de
522 persoane.
Au fost consiliate si mediate
14
persoane cu dizabilitati din care 6 au
fost incadrate.
In primul semestru al anului 2016 au
fost mediate 7.881
persoane din
care
5.449
au fost plasate pe
locurile de munca vacante.
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2016
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3.

Formarea profesionala va raspunde solicitarilor pe piata muncii avand
ca sursa bugetul asigurarlor pentru somaj si includerea in procesul de
reconversie profesionala a grupurilor tinta, greu acceptate pe piata
muncii; somerii tineri sau adulti de lunga durata, persoane cu
dizabilitati, romi, persoane postinstitutionalizate, persoane din mediul
rural, persoane aflate in detentie, ucenici precum si alte categorii de
persoane supuse riscului somajului.

STADIUL REALIZARII IN PRIMUL
SEMESTRU
Au fost inscrise la cursuri de
calificare in cursul anului 2016 un
numar de 186 persoane aflate in
cautarea unui loc de munca din care:


7 adulti de lunga durata



36 persoane din mediul rural
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2016

4.

De la inceputul anului 2016 au primit
Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati
servicii de consultanta si asistenta
independente sau pentru initierea unei afaceri care se face cu resurse
pentru initierea unei afaceri un
proprii sau de catre furnizorii de servicii externi, in functie de solicitarile
numar de 13 persoane.
persoanelor interesate.

2016

5.

Completarea veniturilor salariale ale angajatilor prin acordarea unei
sume lunare de 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj pentru
persoanele care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei
de acordare a indemnizatiei de somaj.

In primul semestru al anului 2016
au fost incadrate 121 persoane
aflate in cautarea unui loc de
munca care au beneficiat de
completarea veniturilor salariale
prin acordarea unei sume lunare
de
30%
din
cuantumul
indemnizatiei de somaj.

2016

6.

Stimularea mobilitatii fortei de munca prin acordarea unei prime de
incadrare, din bugetul asigurarilor pentru somaj egala cu de 2 ori
valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii,
pentru somerii care se incadreaza intr-o localitate situata la o distanta
de 50 km. fata de localitatea de domiciliu si prima de instalare egala cu
de 7 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data
acordarii, cand se schimba domiciliul.

La data de 30.06.2016, 7 persoane au
beneficiat de prima de instalare
egala cu de 7 ori valoarea
indicatorului social de referinta in
vigoare la data acordarii si 4
persoane au beneficiat o suna egala
cu de 2 ori valoarea indicatorului
social de referinta ca urmare a
incadrarii intr-o localitate situata la o

2016
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distanta de 50 km. de domiciului
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7.

Stimularea incadrarii in munca a absolventilor de invatamant si a
absolventilor scolilor speciale in varsta de minim 16 ani care sunt
inregistrati la A.J.O.F.M. prin acordarea din fondul de somaj a unei
prime egale cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la
data incadrarii.

8.

Stimularea absolventilor de invatamant care se incadreaza din perioada
de somaj cu o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut
dreptul in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a
acesteia daca nu s-ar fi incadrat.

Au beneficiat de acordarea din fondul
de somaj a unei prime de incadrare
egala cu valoarea indicatorului social
de referinta in vigoare la data
incadrarii, un numar de 40 absolventi
de invatamant si absolventi ai scolilor
speciale in varsta de minim 16 ani
care sunt inregistrati la A.J.O.F.M.
Au beneficiat de o suma egala cu
indemnizatia de somaj la care ar fi
avut dreptul in conditiile legii, pana
la expirarea perioadei de acordare a
acesteia, daca nu s-ar fi incadrat, un
numar
de
11
absolventi
de
invatamant.

TERMEN DE
FINALIZARE

2016

2016

STIMULAREA ANGAJATORILOR PRIN INCADRAREA IN MUNCA A
SOMERILOR SI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCA

II

9.

Acordarea unei sume egala cu 1, 1.2 si respectiv 1.5 ori valoarea
indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca,
angajatorilor care incadreaza absolventi din promotia anului curent
precum si scutirea pe o perioada de 12 luni de la plata contributiei
datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj aferenta persoanelor
incadrate din aceste categorii.
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Pana la data de 30.06.2016 au fost
angajati, din promotia anului curent,
un numar de 303 absolventi din care:
• 46 absolventi ciclu inferior al
liceului sau ai scolilor de arte si
meserii;
• 72 absolventi de invatamant
secundar superior sau invatamant
postliceal;
• 185 absolventi de invatamant
superior.

2016
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Pana la data de 30.06.2016 au fost
angajate:
• 287 persoane in varsta de peste 45
ani,
• 3 parinti unic sustinatori ai
familiilor monoparentale,
• 2 persoane care mai au 5 ani pana
la pensie,
• 8 persoane cu dizabilitati.

2016

In primul semestru al anului 2016 au
fost incheiate 3 conventii pentru
pentru acordarea de stimulente
financiare
angajatorilor
care
incadreaza elevi si studenti pe
perioada vacantelor.
Au fost incadrati 4 elevi.

2016

Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de
marginalizare sociala prin acompaniament social personalizat,
informare si promovare a intereselor tinerilor si subventionarea locului
de munca.

In primul semestru al anului 2016 nu
au fost angajate persoane tinere cu
risc de marginalizare sociala.

2016

ORGANIZAREA DE BURSE
ALE LOCURILOR DE MUNCA

In data de 14 aprilie 2016 a fost
organizata BURSA GENERALA A
LOCURILOR DE MUNCA. La acest
eveniment au participat 137 agenti
economici care au pus la dispozitie o
oferta de 1.644 locuri de munca.
•
2.190 persoane participante,
•
1.493 au fost selectate in
vederea incadrari,
•
381
persoane au fost

2016

ACTIUNEA

10.

11.

12.

13.

Acordarea unei sume egale cu valoarea indicatorului social de
referinta in vigoare la data incadrarii in munca pentru angajatorii care
incadreaza pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de
ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor
monoparentale, persoane care mai au 5 ani pana la pensie sau persoane
cu dizabilitati precum si scutirea pe o perioada de 12 luni de la plata
contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta
persoanelor incadrate din aceste categorii.

Stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor conform Legii
nr.72/2007, cu un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea
indicatorului social de referinta in vigoare acordat angajatorilor pentru
fiecare elev si student angajat pe perioada vacantelor.
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incadrate din care 77 cu studii
superioare.
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Cu deosebita consideratie,
Gabriela Vasilache
Director Executiv
Ciprian Necula
Director Executiv Adj.
Întocmit,
Adriana Sîrghie
Consilier superior
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