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INTRODUCERE 

 
MOTTO: 

“Cei care au privilegiul de a ști au datoria de a acționa.”  
Albert Einstein 

 

Reunind un complex de activități specifice serviciului public de ocupare, prezenta lucrare 

abordează într-o manieră pragmatică, pe de o parte conținutul pieței muncii și relațiile de 

interdependență între componentele acesteia, iar pe de altă parte modul în care serviciul 

public de ocupare a avut capacitatea de a gestiona fenomenul șomajului sub toate 

formele acestuia, de a produce, furniza și dezvolta servicii specifice și nu în ultimul rând, 

de a acționa pe baza cunoașterii cerințelor pieței forței de muncă. 

Dezvoltarea economică, atât la nivel macro cât și micro, acompaniată și propulsată de 

progresul tehnologic, a însemnat nu doar mai mult (adică mai multe bunuri ori venituri 

mai mari), ci mai ales și altceva (adică noi tipuri de bunuri și servicii economice, noi 

metode de producție ori noi principii de gestiune a resurselor umane și de organizare a 

intreprinderii). Aceste schimbări, cărora economia trebuie să le facă față, nu fac decât să 

influențeze și să producă periodic, mutații însemnate în zona pieței muncii, mai ales în 

ceea ce privește cererea de forță de muncă.  

AJOFM Maramureș gestionează cele mai presante și dinamice probleme ale economiei 

actuale respectiv fenomenul șomajului și modul în care acesta a evoluat, pe de-o prte și 

dinamica pieței muncii pe de alta parte.  

Echilibrul perfect al pieței forței de muncă, respectiv cel dintre cererea și oferta de forță 

de muncă a devenit un deziderat al specialiștilor în domeniu, dincolo de faptul că, în 

funcționarea sa, aceasta este predispusă spre conflict, ceea ce determină un echilibru 

fragil.  

Prin complexitatea sa, raportul de activitate prezentat reprezintă o contribuție 

importantă în cercetarea fenomenului șomajului maramureșan raportat la cel național, 

oferind și o analiză a evoluției acestuia, arătând și tendințele care se pot manifesta pe 

piața forței de muncă, în contextul actual.` 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/albert-einstein/
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Rata de activitate cuantifică participarea la viața economică (persoane ocupate și șomeri) 

a resurselor umane. Rata de activitate a populației cu vârste cuprinse între 15 și 64 de 

ani, în Trimestrul I al anului 2017 este de 54,8 % (în Maramureș, la 1 ian 2016 a fost de 

68,3%), în timp ce media la nivel național este 52,9%, în scădere cu 15,5 pp față de 1 ian 

2016, când era de 70,3%.  De aici, rezultă că populația inactivă, dar aptă de muncă în 

România, care nu se regăsește nici în ocupare și nici în șomaj reprezintă  aproximativ 30 % 

din persoanele în vârstă de muncă. Dintre acestea, o mare parte a celor cu vârste sub 25 

de ani sunt cuprinse în diferite forme de școlarizare, dar rămâne încă un număr însemnat 

de persoane care se află în inactivitate, fie pentru că nu își pot găsi un loc de muncă sau 

nu doresc să și-l găsească, fie pentru că, statistic, sunt considerate inactive și persoanele 

care, lucrând în agricultura de subzistență, nu sunt proprietarii producției realizate. 

Astfel, putem spune că  populația inactivă se clasifică în patru categorii, respectiv: 

studenții, persoanele casnice, primitori de venituri (care au venituri din proprietăți, 

rente, pensii) și alți inactivi (persoane inactive economic care primesc ajutor public sau 

privat). 

Riscul economic pe care îl reprezintă inactivitatea este acela că resursa umană inactivă nu 

poate fi stocată și, prin neutilizare, se pierde. Dar există și un risc social pentru că 

populația inactivă economic poate deveni activă infracțional sau, în diferite forme, 

antisocial. De asemenea, există riscul ca prin descurajare, pierderea competențelor și 

abilităților, alunecare la viciu, inactivitatea să devină  o stare perpetuă, ireversibilă, 

pentru multe persoane care posedă capacitatea de a munci și, care devin, astfel, asistați 

social pe viață. 

Principalele cauze ale inactivității populației pe piața muncii o constituie, în primul rând, 

lipsa locurilor de muncă iar, în al doilea rând slaba calitate profesională a celor care 

încetează să mai caute locuri de muncă după ce au constatat că nu au șanse să se 

angajeze. Cele mai expuse categorii de populație supuse riscului de a deveni inactive 

economic sunt: 

 tinerii care părăsesc sistemul de educaţie prin abandon şcolar şi care nu îşi pot găsi 

loc de muncă nici pe cont propriu, nici ajutaţi de serviciile de ocupare; 

 persoane necalificate; 

 tinerii absolvenţi care întâmpină dificultăţi reale şi mari în demersurile lor de a se 

încadra şi care, descurajaţi, nu reînnoiesc cererea pentru a fi menţinuţi în evidenţele 

agenţiilor de ocupare; 
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 şomerii de lungă durată; 

 persoane din mediul rural care lucrează în gospodăriile familiale, în agricultura de 

subzistenţă, dar nu sunt înregistraţi ca persoane ocupate, nefiind proprietarii produselor 

agricole obţinute.  

Pe lângă inactivitate, un alt fenomen cu consecințe negative în viața socială și economică 

îl constituie subocuparea. Dacă analizăm fenomenul subocupării prin prisma forței de 

muncă, putem spune că șomajul reprezintă o situație extremă, de totală lipsă de lucru. 

Practic, acest concept de subocupare a fost introdus pentru a identifica situațiile de lipsa 

parțială de lucru,  dar și pentru a completa statisticile privind șomajul. Se disting două 

forme principale de subocupare: subocuparea vizibilă, care reflectă o insuficiență în 

nivelul volumului ocupării (de exemplu, persoanele care lucrează sub durata normală sau 

cu timp parțial)  și  subocuparea  invizibilă  caracterizată  prin venituri mici sau 

subutilizare a pregătirii (subocupare deghizată) și prin productivitate scăzută (subocupare 

potențială). 

Varietatea formelor de încadrare în muncă, asociată cu caracterul sezonier al unor 

activităţi a condus la apariţia subocupării ca fenomen persistent şi cu pondere sensibilă în 

indicatorii privind ocuparea forței de muncă. Alături de şomaj, subocuparea constituie o 

formă de diminuare a potenţialului resurselor umane ale societăţii, împiedicând creşterea 

productivităţii muncii  la nivel  naţional  şi  afectând  capacitatea  concurenţială  a  

economiei. 

Persoane subocupate sunt cele care sunt angajate cu timp parţial deşi ar putea şi ar dori 

să lucreze pe durata timpului normal de lucru. Tot subocupate sunt şi persoanele care 

lucrează în sectoare economice în care activitatea are caracter sezonier şi ca urmare, 

rămân neocupate în extrasezon. 

Flexibilizarea formelor de angajare şi a programelor de lucru a făcut posibilă încadrarea 

cu timp de muncă parţial, încadrarea în muncă la mai mulţi angajatori, încadrarea pe 

durată determinată, încadrarea ca zilier, încadrarea cu munca la domiciliu ș.a. 

Un alt aspect important ce trebuie semnalat este creșterea îngrijorătoare a ratei 

șomajului în rândul tinerilor, în condițiile în care, unul din cinci tineri de pe piața muncii 

nu își poate găsi un loc de muncă. La nivel național, rata înaltă a șomajului în rândul 

tinerilor, este determinată de următorii factori: 
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  nivelul educațional al tinerilor constituie unul din factorii importanți ce influențează 

accesul pe piața muncii, astfel că cele mai scăzute rate de ocupare se înregistrează în 

cazul tinerilor cu un nivel redus de educație (învățământ gimnazial, peste 70% în 2017, în 

creștere față de anii precedenți), dar și în cazul celor cu studii liceale;  

 neconcordanța dintre calificarile și competențele tinerilor și cele solicitate de 

angajatori; 

 părăsirea timpurie a școlii, fără a obține o calificare ceea ce conduce implicit la 

creșterea riscului de a deveni  șomeri sau persoane inactive; 

 lipsa competențelor relevante și a experienței profesionale (indiferent de post sau 

poziție ocupată, experiența profesională constituie principalul criteriu de departajare în 

obținerea unui loc de muncă); 

 locuri de muncă precare, prost plătite, urmate de perioade mari  de șomaj/ neocupare;  

 programele de măsuri active pentru tinerii șomeri sunt uneori insuficiente și/sau 

inadecvate; 

 lipsa motivației tinerilor, pentru ocuparea unui loc de muncă. 

Criza economico-financiară din ultimii ani a demonstrat că, sunt imperios necesare  noi 

competențe și noi locuri de muncă pentru modernizarea pieței muncii și pentru  a oferi 

mai multă flexibilitate viitorilor absolvenți, în vederea creșterii ratei de participare pe 

piața muncii și a unei mai bune corelări a cererii și a ofertei de forță de muncă, inclusive 

prin mobilitatea profesională și geografică. 
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Capitolul I. 
Obiectivele şi direcţiile de acţiune precum și stadiul realizării acestora 
potrivit programului de guvernare în 2017 

 

În anul 2017 obiectivele generale în domeniul ocupării forţei de muncă sunt corelate cu prioritățile 

și planul de măsuri din Programul de Guvernare pentru  anul 2016, dar și cu priorităţile şi 

obiectivele strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare, în perspectiva ,,Europa 2020 ”. 

Aceste măsuri din programul de guvernare încurajează cultura unei culturi a responsabilității 

individuale, descurajarea culturii independenței față de ajutoarele sociale și încurajarea unei 

culturi a muncii și a responsabilității sociale. 

 

De asemenea  AJOFM Maramureș urmărește, realizarea următoarelor măsuri pentru persoanele 

aflate în căutarea unui loc de muncă: 

 Creşterea gradului de ocupare sociale în rândul tinerilor prin crearea de programe de sprijin în 

demararea afacerilor ; 

 Acordarea de facilități fiscale pentru angajatori; 

 Sprijin pentru obținerea primului loc de muncă; 

 Servicii de informare, orientare și consiliere profesională. 

 

Ținând seama de acest plan de măsuri prevăzut în prezentul Program de Guvernare și direcțiile de 

acţiune ale Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, principalele 

obiective ale Agenţiei Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș sunt  

 Facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă al persoanelor aparţinînd grupurilor vulnerabile şi 

îndrumarea acestora spre programe de formare adecvate nivelului de educaţie în vederea obţinerii 

unei calificări; 

 Corelarea nevoilor de formare profesională a forţei de muncă cu cerinţele pieţei muncii; 

 Asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii prin facilitarea accesului nediscriminatoriu la 

piaţa muncii, a tuturor persoanelor indiferent de mediu social, sex, religie, etnie, etc; 

 Menţinerea unui nivel redus al şomajului în condiţiile continuării restrcturărilor, prin creşterea 

calităţii ocupării şi a siguranţei locului de muncă, simultan cu crearea de oportunităţi de pregătire 

profesională adaptată la cerinţele pieţei muncii; 
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 Consolidarea relaţiilor de colaborarea cu Serviciile Publice din alte ţări. 

Pentru realizarea obiectivelor prioritare în domeniul său de activitate, conducerea Agenţiei 

Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş şi-a orientat politica managerială în anul 

2017 pe principalele direcţii de acţiune: 

 Implementarea programelor de ocupare şi formare profesională, dar şi adaptarea acestora în 

concordanţă cu cerinţele şi evoluţiei  pieţei muncii locale, în vederea atingerii indicatorilor de 

performanţă managerială stabiliţi în Contractul angajament semnat cu Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă; 

 Creşterea ocupării în rândul tinerilor şi prelungirea activă a persoanelor în vârstă; 

 Promovarea antreprenoriatului  în randul tuturor caregoriilor de persoane aflate în căutarea unui 

loc de muncă 

 Consultanță gratuita pentru șomerii care doresc să înceapă o afacere 

 Reducerea ocupării în agricultură de subzitenţă şi facilitarea relocării acestei resurse umane către 

activităţi non-agricole 

 Sprijinirea adaptabilităţii şi dezvoltării permanente a forţei de muncă corelate cu schimbările 

structurale de pe piaţa muncii; 

 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al persoanelor şomere inactive apte de muncă pentru a 

facilita reintegrarea acestora pe piaţa muncii; 

 Dezvoltarea relaţiilor cu angajatorii şi creşterea gradului de personalizare a acţiunilor pentru 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; 

 Dezvoltarea capacităţii instituţionale a AJOFM Maramureş în ce priveşte integrarea instituţiei în 

reţeaua EURES, în vederea asigurării mobilităţii forţei de muncă în Spaţiul Economic European; 

 Încheierea de protocoale de colaborare, revizuirea sau actualizarea acestora, cu actorii relevanţi 

de la nivel naţional şi local, dar şi la nivel internaţional; 

 Creşterea gradului de informare a beneficiarilor cu privire la serviciile oferite de serviciul public 

de ocupare din judeţul Maramureş. 
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Capitolul II.  
Situaţia şomajului înregistrat la 31 DECEMBRIE 2017 

 
 2.1. Balanța forței de muncă 

Balanța forței de muncă reprezintă un instrument de analiză a forței de muncă în general 

și a resurselor de muncă în special, care permite cunoașterea potențialului uman. 

Principalii indicatori care au caracterizat forţa de muncă civilă după participarea la 

activitatea economică, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică 

(Balanţa Forţei de Muncă la 1 ianuarie 2017), se prezintă astfel: 

 Resursele de muncă – 298.300 persoane, 

 Populaţia activă civilă -190.000 persoane, 

 Populaţia în pregătire profesională -101.900 persoane, 

 Populaţia ocupată civilă de -  196.400 persoane, 

 Salariaţi – 106.600 persoane 

Populaţia totală a judeţului Maramureş  la 01.01.2017 este de 526.197 persoane. 

Nivelul ratei şomajului înregistrat în anul 2017 a avut  o evoluţie descrescătoare spre 

mijlocul perioadei, cunoscând o scădere  semnificativă de la 3,53 %  în luna ianuarie a.c., 

la 3,39 % în luna mai, crescând  în lunile iunie și iulie și august pânî la 3, 80 % % . Începând 

cu luna septembrie, rata şomajului a înregistrează o uşoară scădere, ajungând la finele 

lunii anului la 3,15 % . 

Numărul total al şomerilor înregistraţi a cunoscut de asemenea,  o evoluţie 

descrescătoare, ajungând de la 6.801 în luna ianuarie,  la 6.677 în luna mai. Din luna iunie 

s-a înregistrat o creștere a șomajului, astfel încât în luna septembrie s-a ajuns la 7.371 

șomeri înregistrați . Începând cu luna octombrie, numărul șomerilor înregistrați încep să 

scadă, ajungând la finele lunii anului la 6.186 șomeri . 

De asemenea, numărul maxim de şomeri înregistraţi pe parcursul acestor nouă luni,  a fost 

în luna august  de 7470 persoane și în luna septembrie de 7.371  persoane. 

Numărul şomerilor înregistraţi beneficiari de îndemnizaţii de şomaj a înregistrat, o 

scădere  de la 2.004 în luna ianuarie,  la 1.316 în luna iunie şi o creştere în lunile august şi 

septembrie, ajungând la 31 august la 2.003 șomeri îndemnizați și la 30 septembrie la 

1.986 șomeri îndemnizati. Creşterea numărului de şomeri  în lunile de vară se datorează, 
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înregistrării absolvenţilor de învățământ . În trimestrul IV , al a.c., șomerii îndemnizați se 

aliniază aceluaiși trend descrescător, astfel că în lunile, noiembrie și decembrie, se 

înregistrează cele mai mici valori ale acestora, 1.453 respectiv 1.583 șomeri beneficiari de 

îndemnizații.  

2.2. Structura șomerilor pe sexe 

Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, rata şomajului feminin s-a situat, pe tot parcursul 

anului  sub cea înegistrată în rândul bărbaţilor. 

În ceea ce priveşte numărul şomerilor pe medii de rezidenţă, se observă că numărul 

şomerilor din mediul rural este, în medie,  mai mare decât şomerii din mediul rural. 

 Ian Feb Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Noi Dec 

2
0
1
6
 

Maramureş 3.42 3,34 3,15 3,06 3,01 3,19 3,31 3,28 3,39 3,32 3,17 3,16 

2
0
1
7
 

Maramureş 3.46 3.53 3.53 3.41 3.39 3.58 3.85 3,80 3.75 3.62 3.35 3.15 

 

 

Rata şomajului înregistrat  2016-2017 în Maramureş

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2016

2017

2016 3.42 3.34 3.15 3.06 3.01 3.19 3.31 3.28 3.39 3.32 3.17 3.16

2017 3.46 3.53 3.53 3.41 3.39 3.58 3.85 3.8 3.75 3.62 3.35 3.15

ian feb mart apr mai iun iul aug sep oct noi dec
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Principalele structuri ale şomajului înregistrat în perioada ianuarie – decembrie 2017, 

sunt prezentate în tabelul următor: 

Rata 
şomajului 

 Ian Feb Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept  Oct Nov Dec 

Total 3.46 3.53 3.53 3.41 3.39 3.58 3.85 3.80 3.75 3.62 3.35 3.15 

F 3.35 3.43 3.35 3.21 3.24 3.61 3.36 3.90 3.91 3.75 3.43 3.06 

M 3.55 3.62 3.67 3.58 3.53 3.55 3.58 3.48 3.61 3.50 3.28 3.21 

Număr 
şomeri 

înregistraţi 

Total, din care 6.801 6.947 6.934 6.709 6.677 7.033 6.850 7.470 7.371 7.113 6.593 6.186 

Pe sexe 
F 3.015 3.091 3.019 2.895 2.916 3.255 3.032 3.674 3.523 3.381 3.095 2.762 

M 3.786 3.856 3.9156 3.814 3.761 3.778 3.818 3.790 3.848 3.732 3.498 3.424 

Forme de 
îndemni- 
zaţie 

Îndemnizaţi 2.004 2.147 1.894 1.589 1.587 1.316 1.756 2.003 1.986 1.918 1.453 1.583 

Neîndemnizaţi 4.797 4.801 5.040 5.120 5.090 5.717 5.094 5.467 5.385 5.195 5.140 4.603 

Pe medii 
de 
rezidenţă 

Urban 3.234 3.366 3.362 3.126 3.093 3.422 3.891 3.929 3.832 3.592 3.175 2.856 

Rural 3.567 3.581 3.572 3.583 3.584 3.611 3.674 3.541 3.539 3.521 3.418 3.330 

Pe grupe 
de vârstă 

Sub 25 de ani 1.133 1.095 947 861 747 1.174 1.685 1.696 1.652 1.576 1.125 1.386 

25-29 ani 527 521 576 632 638 622 638 616 625 604 600 461 

30-39 ani 1.450 1.545 1.552 1.502 1.520 1.553 1.564 1.547 1.528 1.315 1315 1.128 

40-49 ani 1.827 1.900 1.930 1.834 1.888 1.838 1.819 1.764 1.741 1.893 1846 1.562 

50-55 1.009 1.030 1.059 1.015 1.017 979 999 997 983 983 983 801 

Peste 55 ani 855 856 870 865 867 867 860 850 842 742 724 848 

Ponderea şomerilor tineri în total  
şomeri înregistaţi % 

16,65% 15,46% 13,65% 12,83% 11,18% 16,69% 24,59% 22,70% 22,41% 22,16% 17,06% 22,41% 

 

Pe medii de rezidenţă numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii decembrie 2017 se 

prezintă astfel: 

2.856 şomeri provin din mediul urban şi 3.330 şomeri provin din mediul rural.  

Procentual situatia şomajului pe cele două medii,  se prezintă astfel: 

46,17 % sunt şomeri din mediul urban şi 53,83 % sunt din mediul rural. 

 

repartizarea șomerilor pe medii de rezidență-2017

urban; 46.17

urban; 53.83

urban

rural
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Din analiza evoluţiei numărului  de şomeri îndemnizaţi şi neîndemnizaţi înregistraţi în evidenţele 

agenţiei, se constată că numărul şomerilor neîndemnizaţi au înregistrat valori ridicate, de peste  

70 % în  pe tot parcursul  anului 2017. 

Curba care reprezintă evoluţia şomerilor îndemnizaţi, are o traiectorie descendentă în primele 

şase luni ale anului curent, iar spre finele perioade analizate se înregistrează  o creştere a 

numărului de şomeri îndemnizaţi..  

evolutia numărului şomerilor îndemnizaţi/neîndemnizaţi
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Aşa cum se observă în graficul de mai sus,  numărul şomerilor neîndemnizaţi s-a situat pe parcursul 

anului între 4.700 şi 5.700 persoane. Şomerii neîndemnizaţi sunt, de regulă, persoane care fie au 

ieşit din perioada de acordare a îndemnizaţiei de şomaj,  fără a se putea încadra, fie nu întrunesc 

condiţiile legale de acordare a îndemnizaţiei de şomaj, dar apelează la serviciile agenţiei pentru 

a-şi găsi un loc de muncă. Acestea  sunt persoane cu o pregătire inferioară, în majoritate 

provenind din mediul rural, care sunt nevoite să apeleze la autorităţile locale pentru obţinerea 

venitului minim garantat pentru a-şi asigura mijloacele de trai. Definitoriu pentru aceste luni  este 

faptul ca numărul şomerilor neîndemnizaţi a depăşit numărul şomerilor îndemnizaţi. 

 

Situaţia şomajului pe niveluri de instruire în anul 2017 (ponderea şomerilor în media anuală) 

 

Referitor la structura  după niveluri de instruire, şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire 

primar, gimnazial şi profesional constituie ponderea cea mai mare a persoanelor care se adresează 

Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş acestea fiind, în medie, de 66,37 

%. Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă, în medie, 25,40 %, iar cei cu studii 

universitare, în medie de 8,23 %. 
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Persoanele cu nivel de educaţie şi pregătire ridicat apelează în proporţie mai mică la agenţie, 

gradul şi capacitatea de ocupabilitate fiind mai mari în acest caz. 

 

 

TOTAL 

 

Ciclul inferior al liceului sau 

şcoli de arte si meserii 

 

Înv. Secundar superior sau 

înv. postliceal 

 

Înv. 

Superior 

 

2017 

Ianuarie  6.801 4.990 1.363 448 

Din care femei 3.015 2.046 786 183 

Februarie 6.947 5.093 1.389 465 

Din care femei 3.091 2.057 778 256 

Martie 6.934 4.976 1.493 465 

Din care femei 3.019 1.985 801 233 

Aprilie 6.709 4.914 1.364 431 

Din care femei 2.895 1.958 719 218 

Mai 6.677 4.963 1.279 435 

Din care femei 2.916 1987 669 260 

Iunie 7.033 4.969 1.647 417 

Din care femei 3.255 2.153 863 240 

Iulie 7.565 4.959 2.184 422 

Din care femei 3.591 2.156 1.197 238 

August 7.470 4.798 2.187 485 

Din care femei 3.674 2.240 11.95 239 

Septembrie  7.371 4.776 2.036 559 

Din care femei 3523 2.159 1.042 322 

octombrie 7113 
4.173 2.384 556 

din care femei 3381 1.680 1.361 340 
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noiembrie 6593 4.100 1.942 551 

din care femei 3095 1.668 1.101 326 

Decembrie 6186 4330 1399 457 

din care femei 2762 1572 883 307 

Media anuală 5.067 3.363 1.287 369 

% În media anuală 100% 66,37 25,40 8,23 

 

Structura şomerilor pe grupe de vârstă în perioada ianuarie – decembrie 2017 

Din punctul de vedere al repartizării şomerilor pe grupe de vârstă a şomerilor înregistraţi, 

observăm că grupele de vârstă în care se regăsesc cei mai mulţi şomeri sunt grupele de  

40-49 ani (25,18 %) şi sub 25 de ani (21,26 %). Ambele grupe de vârstă au înregistrat 

numărul maxim de şomeri în cele 9 luni ale anului 2016, fiind urmate de grupa de vârstă 

de 30-39 de ani. 

Grupe de vârstă/ 2017 Total şomeri Sub 25 ani 25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani Peste 55 ani 

Ianuarie 6.801 1.133 527 1.450 1.827 1.009 855 

Februarie 6.947 1.095 521 1.545 1.900 1.030 856 

Martie 6.934 947 576 1.552 1.930 1.059 870 

Aprilie 6.709 861 632 1.502 1.834 1.015 865 

Mai 6.677 747 638 1.520 1.888 1.017 867 

Iunie 7.033 1.174 622 1.553 1.838 979 867 

Iulie 7.565 1.685 638 1.564 1.819 999 860 

August 7.470 1.696 616 1.547 1.764 997 850 

Septembrie 7.371 1652 625 1528 1741 983 842 

Octombrie 7.113 1.576 604 1.315 1.893 983 742 

Noiembrie 6.593 1.125 600 1.315 1.846 983 724 

Decembrie 6.186 1.386 461 1.128 1.562 801 848 

Media anuală 2017 6.950 1.256 588 1.460 1.820 988 837 

Ponderea şomerilor  in 

media anuală 2017 

luni % 

100 

% 
18,07 8,46 21,01 26,19 14,22 12,05 
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Repartizarea șomerilor pe grupe de vârstă 

media la 12 luni - 2017

26.19 %

18,07%
12.05 %

14.22%

21.01%

8.46%

sub 25 ani

25-29 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-55 ani

peste 55 ani

 

Intrările şi ieşirile din evienţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Maramureş 

Pornindu-se de la un număr de 6.409  şomeri înregistraţi la începutul anului, în 

următoarele în anul 2017, s-au înregistrat următoarele fluxuri de intrări şi ieşiri:  

- intrările efective în evidenţele agenţiei au fost de 12.685 persoane, iar ieşirile din 

evidenţele şomajului au fost de 12.908 persoane. Din numărul total de intrări în şomaj, 

7.337 sunt înscrieri noi în şomaj, persoane care apelează pentru prima dată la serviciul 

public de ocupare pentru a obţine sprijin în găsirea unui loc de muncă, din care 1.780 sunt 

proaspeți absolvenți de învățământ, promoția 2017. 

 
Intrări Total Disponibilizari 

colective 
Disponibilizari 

curente de 
personal 

Reactivarea de 
drepturi banesti 

ale somerilor 
indemnizati 

Proaspeti 
absolventi 

Reinoiri cereri 
loc de munca 
ale somerilor 
neindemnizati 

Someri 
neindemnizati cu 

adeverinta de 
venit minim 

garantat 

Alte 
situatii 
posibile 

Ian total 1213 0 185 25 21 541 280 161 

femei 558 0 87 10 11 249 110 91 

Feb total 1004 0 163 189 25 353 232 42 

femei 522 0 92 77 12 192 128 21 

Mart total 993 0 236 31 31 440 125 130 

femei 447 0 94 19 17 205 48 64 

Apr total 881 0 165 25 25 461 125 80 

femei 375 0 94 12 13 182 38 36 
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Mai total 882 0 224 46 7 360 118 127 

femei 434 0 112 22 4 202 31 63 

Iun total 1461 0 86 30 434 813 98 0 

femei 856 0 48 15 285 463 45 0 

Iul total 1723 0 135 20 750 482 54 282 

femei 1000 0 74 11 451 263 18 183 

Aug total 1526 0 163 26 151 363 124 699 

femei 837 0 87 14 88 185 51 412 

Sept. total 877 0 138 32 161 317 64 165 

femei 413 0 87 15 82 121 21 87 

Oct total 884 0 157 30 95 310 68 224 

femei 453 0 87 13 58 118 22 155 

Nov total 663 0 132 28 57 188 92 166 

femei 321 0 58 13 37 82 38 93 

Dec. total 578 0 189 83 23 154 65 64 

femei 215 0 69 19 13 65 25 24 

2017 total 12685 0 1973 565 1780 4782 1445 2140 

femei 6431 0 989 240 1071 2327 575 1229 

Din graficul următor se pot observa evoluţiile intrărilor în şomaj, ca urmare a 

disponibilizărilor curente şi colective de personal (1.973 persoane) şi ale ieşirilor din  

şomaj, prin încadrarea în muncă (5.334 persoane).  

Se poate constata că în a.c., numărul şomerilor ieşiţi ca urmare a încadrării a fost mai 

mare decât numărul persoanelor intrate în evidenţă prin disponibilizare, excepţie facând 

lunile ianuarie, februarie și martie, când caracterul evident, sezonier îşi arată efectele, 

multe dintre activităţi fiind reduse, eliberând forţă de muncă, iar absorţia a fost scăzută. 

Pe ansamblu, în anul 2017, raportul dintre persoanele ieşite prin încadrare şi cele intrate 

în şomaj prin disponibilizare a fost de peste 2,5 la 1, au intrat in evidentă 1.973 și s-au 

angajat 5.334 persoane. 

 

Nr.crt. Iesirile  şomerilor din şomaj în anul  2017 Număr persoane  

Total Ieşiri  - 12.908 

1 Ieşiri prin încadrare  5.334 

1.1 Pe perioada nedeterminata 3.981 

1.2 Pe perioadă determinată 1.353 
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2 Prin deces 2 

3 Prin pensionare 52 

4 Prin plecare în străinătate 52 

5 Nereînoire cerere de loc de muncă a şomerilor neîndemnizaţi 5.447 

6 Incapacitate temporară de muncă, maternitate 60 

7 Nereînoire cerere de loc de muncă după perioada de îndemnizare 1766 

9 Ca urmare a neprezentării la viză 128 

10 Ca urmare a refuzului unui curs de calificare 
 

5 

11 Ca urmare a admiterii într-o forma de învătământ 
 

85 

12 Ca urmare a refuzului unui loc de muncă 
 

1 

13 Ca urmare a realizarii de venituri 
 

12 

14 Alte situaţii (transfer în alt județ) 
 

16 

 
Numărul locurilor de muncă vacante înregistrate în perioada ianuarie-decembrie 2017 și  
al persoanelor ocupate prin Programul de ocupare a forței de muncă 

 

Nr.crt  
Intrari  locuri de muncă vacante 

Cumulat pe 12 luni 
31.12.2017 

Persoane ocupate 
prin Programul de ocupare 

a forței de muncă 
cumulat pe 12 luni 

31.12.2017 

0 1 2 3 

1 ianuarie 349 208 

2 februarie 501 406 

3 martie 655 529 

4 aprilie 586 482 

5 mai 581 494 

6 iunie 691 648 

7 iulie 590 501 

8 august 562 498 

9 Septembrie 465 440 

10 Octombrie 528 434 

11 Noiembrie 350 333 

12 Decembrie 235 227 

Total 2017 6.093 5.334 
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În luna iunie 2017 , s-a atins nivelul maxim al persoanelor încadrate în muncă 648 

persoane, în creştere cu aproape 200 % faţă de inceputul anului curent, cand s-au încadrat 

doar, 208 persoane. 

 

Ocupaţiile care au înregistrat cel mai mare număr de şomeri cu studii superioare în 

anul 2017 sunt:  

- Ingineri 161, asistent medical generalist 124, consilier economic 54, consilier juridic 45, 

designer vestimentar 28, profesor în învatamantul gimnazial 18, 

consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică 21, inginer 

construcții civile, industriale și agricole 25, educatoare 23, inginer în industria 

alimentară 21, profesor în învățământul liceal, postliceal 15, psiholog 15, etc. 

 

Nr.crt. Ocupatiile şomerilor care au cel mai mare număr de şomeri 

la 30 septembrie 2017 (Studii superioare) 

Număr 

şomeri 

1 ingineri  132 

3 asistent medical generalist 115 

4 consilier economic 54 

5 consilier juridic 45 

7 designer vestimentar 28 

8 profesor in invatamantul gimnazial 23 

9 consilier/expert/inspector/referent/economist in 

gestiunea economica 

21 

10 inginer constructii civile, industriale si agricole 25 

11 educatoare 23 

12 inginer in industria alimentara 21 

13 profesor in invatamantul liceal, postliceal 15 
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14 psiholog 15 

15 consilier/expert/inspector/referent/economist in 

management 

14 

16 jurisconsult 14 

17 inginer mecanic 13 

18 inginer minier 12 

19 manager 11 

20 geograf 10 

21 inginer geodez 10 

22 tehnician silvic - exploatare 10 

23 specialist in relatii publice 9 

24 ecolog 9 

25 programator 8 

 

Ocupaţiile care au înregistrat cel mai mare număr de şomeri pentru șomerii cu studii 

liceale în anul 2017 sunt: 

- muncitor necalificat în diverse domenii de activitate (prelucrarea lemnului, fabricarea 

de mobilă, agricultură, întreţinere drumuri, asamblarea pieselor, silvicultură, confecții 

îmbrăcăminte) 1.575, operatori electronic reţele 213 persoane, tâmplar universal 196, 

lacătuș mecanic 173, mecanic auto 173, muncitor necalificat la demolarea cladirilor, 

captușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet 163, agent de turism 153, 

lucrător comercial 139, muncitor necalificat în industria confecțiilor 120, vânzător, 105, 

confecționer articole din piele și înlocuitori 104, mecanic agricol 103, muncitor 

necalificat în mine și cariere 99, confecționer-asamblor articole din textile 92, ambalator 

manual 89, tehnician mecanic 80, bucatar 75, muncitor plantații și amenajare zona verde 

74, contabil 73, șofer autocamion/mașina de mare tonaj 68, strungar universal 68, 

manipulant mărfuri 63, etc. 
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Nr.crt. Ocupatiile şomerilor care au cel mai mare număr de 

şomeri 

 la 30 septembrie 2017 (studii liceale si profesionale) 

Număr 

şomeri 

1 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si 

semisolide 

502 

2 muncitor necalificat in silvicultura 425 

3 muncitor necalificat in agricultura 325 

4 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 270 

5 operator calculator electronic si retele 198 

6 tamplar universal 175 

7 muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, 

poduri, baraje 

184 

8 lacatuș mecanic 165 

9 mecanic auto 173 

10 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli  

zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet 

163 

11 lucrător comercial 139 

12 muncitor necalificat in industria confectiilor 120 

13 vanzator 105 

14 confectioner articole din piele si inlocuitori 104 

15 muncitor necalificat in mine si cariere 99 

16 confectioner-asamblor articole din textile 92 

17 ambalator manual 89 

18 tehnician mecanic 80 

19 bucatar 75 

20 muncitor plantatii si amenajare zona verde 74 

21 contabil 73 

22 sofer autocamion/masina de mare tonaj 64 
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23 strungar universal 68 

24 manipulant marfuri 63 

25 mecanic utilaj 59 

26 ospatar (chelner) 45 

27 sofer de autoturisme si camionete 43 

28 zidar rosar-tencuitor 52 

29 sudor 50 

30 muncitor constructor barne, chirpici, piatra 49 

31 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de 

constructii 

48 

32 tehnician in protectia mediului (tehnician ecolog) 47 

33 ingrijitor animale 46 

34 asistent personal al persoanei cu handicap grav 43 

35 tapiter 42 

36 instructor sportiv 40 

37 laborant chimist 40 

38 electromecanic 35 

39 operator introducere, validare si prelucrare date 35 

40 miner in subteran 34 

41 asistent farmacist 33 

42 croitor 33 

43 tehnician in industria alimentara 32 

44 electrician de intretinere si reparatii 31 

45 femeie de serviciu 31 

46 confectioner imbracaminte din piele si inlocuitori, dupa 

comanda 

30 

47 tehnician electromecanic 30 

48 tehnician transporturi, posta si telecomunicatii 30 
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49 zugrav 30 

50 functionar administrativ 28 

51 dulgher (exclusiv restaurator) 27 

52 tehnician echipamente de calcul si retele 27 

53 lenjer, confectioner lenjerie dupa comanda 25 

54 tehnician in industrializarea lemnului 25 

55 agent comercial 24 

56 agent de interventie paza si ordine 24 

58 barman 24 

59 operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, 

tricotaje, materiale sintetice 

24 

 

Şomerii de lungă durată 

În ceea ce priveşte şomajul de lungă durată la 31 decembrie 2017, se aflau înregistraţi în 

evidenţele agenţiei 416 tineri sub 25 de ani aflaţi în şomaj de peste 6 luni (ceea ce 

reprezintă 29,31 % din totalul şomerilor sub 25 de ani care este de 2.040) şi 936 adulţi 

aflaţi în şomaj de peste 12 luni ( adică 17,35 % din totalul şomerilor adulţi), ponderea 

şomerilor de lungă durată în numărul total de şomeri fiind de 23,33 % 

 

Disponibilizări de personal 

Conform articolului 70, din Codul Muncii, angajatorii au obligaţia de a comunica Agenţiei 

Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş,  ,,notificările”  privind 

concedierile colective pe care intenţionează să le facă, astfel încât, persoanele afectate 

de aceste concedieri să poată beneficia de măsuri de protecţie, conform Legii nr. 76/2002 

privind asigurările pentru şomaj  şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În conformitate cu art.50, din Legea 76/2002,  în anul 2017, doar un  agent economic a 

efectuat   disponibilizări colective de personal, însumând 23 de persoane care intenţionau 

să fie disponibilizate. Acestea ulterior s-au  înregistrat ca şi persoane în căutarea unui loc 

de muncă, beneficiind în continuare de îndemnizaţie de şomaj.  
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Numărul locurilor de muncă vacante  

Numărul locurilor de muncă vacante înregistrate  în anul 2017, a fost mai mare decât în 

aceeaşi perioadă din anul 2016. Dacă în anul 2016 numărul locurilor de muncă vacante 

declarate de angajatori era de 5.646,  în anul 2017 numărul total al locurilor de muncă 

vacante a fost de 6.093, mai mult cu 447 locuri de muncă . 

locuri de muncă 2017 si 2016

5646

6093

5400

5600

5800

6000

6200

2016

2017

2016 5646

2017 6093

locuri de munca declarate de angajatori si intrate ianuarie -septembrie

 

 

Principalele meserii, respectiv primele zece, în care s-a înregistrat un număr semnificativ 

de locuri de muncă vacante pentru şomerii cu studii superioare în perioada ianuarie –

septembrie 2017, au fost: 

 Ingineri -112 ( inginer construcţii civile, inginer mecanic, inginer electroenergetică, 

inginer electronist, inginer industria alimentară), asistenţi medicali generalişti – 42, 

consilieri juridici – 15, director vânzări – 9, medici stomatologi -8, economişti - 7, psihologi 

- 6 , proiectant inginer mecanic-6, etc. 

 

Nr.crt. Denumire loc de muncă Nr. 

Loc 

de 

muncă 

1 ingineri diferite specializari – constructii civile, mecanic, electroenergetic 

aelectronist, constructii, instalatii 

125 

2 asistent medical generalist 35 
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3 consilier juridic 15 

4 inspector de specialitate in administratia publica 14 

5 director societate comerciala 10 

6 director vanzari 9 

7 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala 8 

8 asistent social nivel superior 8 

9 medic stomatolog 8 

10 consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica 8 

11 psiholog 6 

12 proiectant inginer mecanic 6 

 

Locuri de muncă pentru şomerii cu studii medii şi primare 

Principalele meserii,  în care s-au înregistrat un număr semnificativ de locuri de muncă 

vacante  pentu şomerii cu studii medi si muncitori calificaţi şi necalificaţi, în perioada 

ianuarie –septembrie 2017, au fost: 

 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 350, tâmplar universal –274, 

vânzător -215, operator in asamblare – 211, muncitor necalificat în industria confecţiilor -

198, manipulant marfuri – 150, lucrător comercial – 150, şofer autocamion/maşina de 

mare tonaj -130, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, captuşeli zidarie, placi 

mozaic, faianţă, gresie, parchet – 115,  ambalator manual -113, confecţioneri articole în 

piele şi înlocuitori -94, etc. 

 

Nr.

crt

. 

Calificare 
Nr. locuri de 

muncă 

1 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 350 

2 tâmplar universal 274 

3 vânzator 235 

4 operatori asamblare 215 
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5 muncitor necalificat în industria confecțiilor 198 

6 manipulant mărfuri 150 

7 lucrător comercial 150 

8 șofer autocamion/mașina de mare tonaj 130 

9 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, cșptușeli zidărie, plăci 

mozaic, faianță, gresie, parchet 
115 

10 ambalator manual 113 

11 operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, 

materiale sintetice 
111 

12 confecționer articole din piele și înlocuitori 94 

13 ospătar (chelner) 84 

14 muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje 83 

15 bucătar 81 

16 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide 77 

17 confecționer-asamblor articole din textile 73 

18 agent de vanzari 72 

 
 

Capitolul III.    
Realizarea programului pentru ocuparea forţei de muncă şi a planului de 
formare profesională    

 
Rezultatele implementării Programului de ocupare a forţei de muncă  2017 

Ca urmare a implementării Programului de Ocupare a Forţei de Muncă, în anul  2017 ne-

am propus încadrarea în muncă a cel puțin 5.334 persoane, ca urmare a acordării 

serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante, dar și ca aplicare a serviciilor  de 

informare și consiliere profesională privind cariera. 

Având în vedere disparităţile judeţului în domeniul ocupării forţei de muncă, precum şi 

situaţia socio-economică specifică unor zone ale judeţului nostru, A.J.O.F.M. Maramureș 

monitorizează și implementează, un program special, destinat localităţilor din mediul 

rural şi urban. 

 Programul 50 (pentru localităţi din mediul  urban) pentru oraşul Cavnic.  
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Acest program este  destinat creşterii ocupării şi condiţiilor de viaţă din această zonă, iar 

prin implementarea lui  s-au încadrat în localitatea Cavnic, 51 persoane. 

 Programul 150 (special pentru localităţi din mediul rural) pentru localitatea  Băiuţ. 

De asemenea şi acest program, este destinat creşterii şanselor de ocupare pentru 

persoanele fără loc de muncă din localitatea Băiuţ şi localităţile aparţinătoare prin 

oferirea de servicii de mediere, servicii de informare şi consiliere profesională, cursuri de 

formare profesională etc. Ca urmare a cestui program,  s-au încadrat în muncă 30 de 

persoane. 

Nr. 

crt. 

Tip de măsura 2017 

Total persoane 

programate  în 

anul 2017 

Realizat 

cumulat 

12 luni 2017 

Pondere 

realizată în 

programul 

propus  pentru 

2017 

     I  - TOTAL persoane cuprinse la 

masuri active, din care:   

9.670 9.849 101.85% 

 II   - TOTAL  persoane ocupate, din 

care:           

5.260 5.334 101.41% 

 1.1  - Nr persoane noi cuprinse in 

servicii de mediere a locurilor 

de munca vacante  

6.610 7.479 113.15% 

 1.2    - Servicii de mediere a muncii    5.260 5.334 101.41% 

 1.2a   - pe locuri de munca pe 

perioada nedeterminata   

3.860 3.981 103.13% 

 1.2b    - pe locuri de munca pe 

perioada determinata   

1.400 1.353 96.64% 

 2.1    - Nr persoane noi cuprinse in 

servicii de informare si 

consiliere profesionala   

5.400 5412 100.22% 

             

2  

 Cursuri de formare profesionala  250 89 35.60% 

             

3  

Completarea veniturilor 

somerilor care se incadreaza 

inainte de expirarea 

indemnizatiei pentru  somaj  

285 344 120.70% 
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 3a  100% pentru absolventii care se 

incadreaza inainte de expirarea 

perioadei de somaj 

35 32 91.43% 

 3b  30% pentru somerii care se 

incadreaza inainte de expirarea 

perioadei de somaj 

250 312 124.80 

             

4  

Prima de activare pentru somerii 

neindemnizati 

480 1498 312.08% 

             

5  

Acordarea de subventii 

angajatorilor care incadreaza in 

munca someri peste 45 de ani 

sau someri unici sustinatori ai 

familiilor monoparentale, din 

care:                                                                       

(rd.5=rd.5a+rd 5b)  

515 816 158.45 

 5a   someri peste 45 ani   500 796 159.20 

 5b  someri unici sustinatori ai 

familiilor monoparentale  

15 20 133.33% 

             

6  

Acordarea de subventii 

angajatorilor care incadreaza in 

munca tineri NEETS  

120 41 34.17% 

             

7  

Acordarea de subventii 

angajatorilor care incadreaza in 

munca someri neindemnizati 

(SLD)  

60 6 10.0% 

             

8  

Acordarea de subventii 

angajatorilor care incadreaza in 

munca persoane care mai au 5 

ani pana la pensie  

10 16 10% 

             

9  

Stimularea mobilitatii fortei de 

munca, total, din care: rd9 = rd 

(9.a +9.b)  

110 51 46.36% 

 9a  pentru incadrarea la o distanta 

mai mare de 15  km (prima de 

incadrare)   

30 17 56.67% 
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 9b  pentru incadrarea intr-o alta 

localitate la peste 50 km cu 

schimbarea domiciliului (prima 

de instalare)  

20 7 35.0% 

 9c   prima de relocare  60 27 45.0% 

           

10  

Acordarea de subventii 

angajatorilor care incadreaza in 

munca absolventi de invatamant  

200 200 100% 

           

11  

Acordarea de prima de incadrare 

absolventilor de invatamant  

160 147 91.88% 

           

12  

Acordarea de subventii 

angajatorilor care incadreaza in 

munca persoane cu handicap  

5 9 180.0% 

      

13.1.  

Nr persoane cuprinse in servicii 

de consultanta si asistenta 

pentru inceperea unei activitati 

independente sau pentru 

initierea unei afaceri  

55 58 105.45% 

           

13  

Servicii de consultanta si 

asistenta  pentru inceperea unei 

activitati independente sau 

pentru initierea unei afaceri  

5 6 120.0% 

           

14  

Incadrarea prin ocuparea 

temporara a fortei de munca in 

lucrari publice de interes 

comunitar  

250 - - 

      

15.1 

Număr persoane cu care s-au 

încheiat contracte de 

solidaritate   

40 19 47.50% 

           

15  

Acordarea de subventii la 

angajatorii de insertie, pe baza 

contractelor de solidaritate  

40 19 47.50% 
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III.1.Măsuri de stimulare a ocupării cu finanţare din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj 
III.1.1.Informare şi consiliere profesională 

 

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

desfăşurată de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în mare 

măsură rezultatele aplicării celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocupării, în special 

formarea profesională.  

În perioada de referință 2017, au beneficiat de servicii de informare şi consiliere 

profesională oferite prin intermediul agenţiei teritoriale un număr de 5.412 de persoane 

aflate în căutarea unui loc de muncă. Din cele 5.400 persoane consiliate 2.899 au fost 

bărbaţi, şi 2513 au fost femei. 

Ca urmare a participării la serviciile de informare şi consiliere profesională, 268 persoane 

au fost cuprinse la cursuri de formare profesională 58  persoane au beneficiat de servicii 

de consultanţă pentru iniţierea unei afaceri. 

De asemenea, prin activitatea de informare şi consiliere au fost încadrate în muncă un 

număr de 875 persoane. 

 

Prin implementarea programului ,, De la şcoală, la viaţa profesională, spre carieră”, s-au 

desfăşurat 15 acţiuni în şcolile şi liceele din judeţul Maramureş în cadrul cărora au 

participat 1.035 elevi. 

 

III.1.2. Formarea profesională 

Asigurarea competenţelor profesionale necesare şomerilor în vederea încadrării şi 

reîncadrării lor şi creşterea numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

cuprinse la cursuri a reprezentat un obiectiv prioritar al Agenţiei Judeţene pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş. 

Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desăvârşirea profilului 

profesional al oricărei persoane aflate în căutare unui loc de muncă, ştiut fiind faptul că 

prin asigurarea creşterii şi diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, 

concomitent, două obiective specifice: 
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 satisfacerea cererilor imediate pe piaţa muncii  

 creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor 

Structurarea Planului de formare profesională pe grupuri dezavantajate a fost 

fundamentată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe baza unor 

analize socio-economice realizate la nivel local, care au avut în vedere şi 

reprezentativitatea grupurilor vulnerabile (număr comunităţi de romi, număr persoane cu 

handicap care îndeplinesc condiţiile legale de acces la programe de formare profesională, 

număr persoane din mediul rural, etc.).  

 

III.1.3.Cursuri   finanţate prin Bugetul asigurărilor pentru şomaj 
 

Conform Planului de Formare pe anul 2017 A.J.O.F.M. Maramures va organiza 24 de cursuri pentru 

un numar de 520 şomeri, pentru 18 meserii : 

1-Asistent relatii publice si comunicare (studii medii) 

2-Bucatar 

3-Comunicare in limba germana 

4-Competente informatice 

5-Contabil 

6-Designer pagini web 

7-Florar decorator 

8-Formator 

9-Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

10-Inspector/referent resurse umane 

11-Instalator instalatii tehnico-sanitare si gaze 

12-Lucrator finisor pentru constructii 

13-Lucrator comercial 

14-Lucrator in cresterea animalelor 

15-Lucrator in cultura plantelor 

16-Lucrator instalator pt. constructii 

17-Lucrator in tamplarie 

18-Operator montaj linii automate 

 

 În perioada de referință, au fost organizate  14 cursuri de formare profesională, si anume: 

 Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist – 2 cursuri 

 Inspector resurse umane – 1 curs 

 Bucătar – 1 curs 
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 Designer pagini web – 1 curs 

 Contabil – 1 curs 

 Formator-1 curs 

 Tamplar manual-1 curs 

 Operator introducere, validare si prelucrare date- 1 curs 

 Lucrator in cultura plantelor-1 curs 

 Inspector/referent resurse umane-1 curs 

 

Nr.crt. Meseria/Ocupaţia 

Total 

persoane 

cuprinse 

la cursuri 

Din 

care 

femei 

Perioada de 

desfăşurare 

275 209  

februarie 

1 Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 25 23 09.02.-05.07.17 

mai 

2 Inspector/referent resurse umane 21 19 15.05-06.06.2017 

3 frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 27 27 17.05-10.10.2017 

4. bucătar 26 23 17.05-10.10.2017 

5. designer pagini web 12 10 22.05.-10.07.2017 

iulie 

6 contabil 10 10 06.07-18.08.2017 

septembrie 

7 formator 7 5 04.09-29.09.2017 

8 tamplar manual 21 0 06.09- 8.11.2017 

9 operator introducere, validare si prelucrare date 22 20 27.09-25.10.2017 

10 lucrator in cultura plantelor 24 11 28.09-07.12.2017 

11 inspector/referent resurse umane 21 13 28.09-20.10.2017 

octombrie 

12 Operator introducere validare date 17 14 09.10-08.11.2017 

13 Inspector referent resurse umene 27 23 09.10-27.10.2017 

14 Operator introducere validare date 22 16 16.10-15.11.2017 
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Capitolul IV.  
Măsuri de stimulare a ocupării cu finanţare din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj 

 

1. Informare şi consiliere profesională 

Serviciile de informare şi consiliere profesională au un rol esenţial în activitatea  desfăşurată de 

serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în mare măsură rezultatele aplicării 

celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocupării, în special formarea profesională.  

În anul 2017  a.c.  au fost cuprinse la serviciile de informare si consiliere profesionala un număr de 

5.400  persoane, iar ca urmare a acordării acestor servicii s-au  încadrat 875 persoane. 

2. Formarea profesională 

Prin organizarea cursurilor de formare profesională în perioada de referință, s-au încadrat 

89șomeri. Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desăvârşirea profilului 

profesional al oricărei persoane aflate în căutare de loc de muncă, ştiut fiind faptul că prin 

asigurarea creşterii şi diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, 

concomitent, două obiective specifice: satisfacerea cererilor imediate pe piaţa muncii şi creşterea 

şanselor de ocupare în muncă a şomerilor.  

Cursurile s-au organizat ţinând cont, pe de o parte, de cererea pieţei muncii iar, pe de altă parte, 

de solicitările persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

3.Completarea veniturilor șomerilor care se încadrează în muncă, înainte de 

expirarea perioadei de îndemnizație pentru șomaj  

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă 

înainte de expirarea perioadei de îndemnizare, s-au asigurat resursele financiare necesare 

acordării de alocaţii pentru 344  şomeri, din care 189 femei.  

Structura pe grupe de vârsta a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de 

expirarea îndemnizaţiei de şomaj se prezintă  astfel: 

 -      23 persoane cu vârsta sub 25 de ani; 

 -      54 persoane cu vârsta cuprins între 25-35 ani; 

 -      73  persoane au vârsta cuprins între 35-45 ani; 

 -   194 persoane au vârsta de peste 45 ani. 
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4.Prime de activare pentru șomerii neîndemnizați  

 Șomerii înregistrați la agenție, care nu beneficiază de îndemnizație de șomaj, beneficiază de 

primă de activare  în valoare de 500 de lei, dacă se angajează cu normă întreagă, pe o 

perioadă mai mare de 3 luni. 

În anul au fost acordate 1.498  prime de activare 

5. Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici 

susţinători ai familiilor monoparentale. 

 

 Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioada nedeterminata, șomeri în vârsta de peste 

45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, primesc lunar,  

pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în 

cuantum de 900 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 

luni . 

 

 În această perioadă,  au fost acordate 816 subventii angajatorilor care au încheiat convenţii   cu 

această categorie de beneficiari. Din acestea, 796 subvenţii au fost acordate şomerilor peste 45 de 

ani  și 20 subvenții pentru şomerii unici susţinători ai familiilor monoparentale. 

 6. Acordarea de subvenții angajatorilor care încadrează în munca tineri NEET 

 

 Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioada nedeterminata, tineri NEET primesc lunar,  

pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în 

cuantum de 900 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 

luni. 

 In perioada de referință,  41 tineri au beneficiat  subvenționarea locului de muncă 

7.Acordarea de subvenții angajatorilor care incadreaza in munca someri neindemnizati 

(SLD) 

 -Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioada nedeterminata șomeri de lungă durată 

primesc lunar,  pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată, o sumă în cuantum 

de 900 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni . 

 In cele 9 luni ale anului 2017, 6 persoane care sunt șomeri de lungă durată au beneficiat de 

subvenționarea locului de muncă. 

8. Încadrarea persoanelor care mai au 5 ani până la îndeplinirea condiţiilor de 

pensionare. 
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Măsura activă de subvenționare a locurilor de muncă pentru angajatori care încadrează persoane 

care mai au maxim 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare este printre măsurile cele 

mai avantajoase ale Legii 76/2002, modificată și completată, întrucât angajatorii beneficiază de 

această subvenție pentru o perioadă care poate ajunge la 5 ani. 

 Angajatorii care încadrează în muncă șomeri care, în termen de de 5 ani de la data angajării, 

îndeplinesc, condițiile pentru a solicita pensie anticipate parțială sau de acordare a pensiei 

pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensie anticipate parțială, 

beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o 

sumă în cuantum de 900 de lei . 

 la  30 decembrie 2017, s-au încheiat  16 convenţii pentru această categorie de solicitanţi. 

9. Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă 

Mobilitatea geografică este stimulată prin acordarea de prime de încadrare sau de instalare, și 

prime de relocare, după caz.  

a) primă de încadrare  pentru angajarea  la o distanta mai mare de 15  km –solicitări; 

b) prima de instalare pentru incadrarea intr-o alta localitate la peste 50 km cu schimbarea 

domiciliului  

c) primă de relocare . 

 

În perioada de referință, au fost acordate 28 subvenţii acestor categorii de beneficiari, din care 7 

prime de instalare pentru șomerii care si-au schimbat domiciliul, 17 prime de încadrare pentru 

persoanele care s-au încadrat, la o distanţă mai mare de 15  km și 27 prime de relocare . 

10. Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 

 Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor vizează ambele segmente ale pieţei muncii: 

angajator şi absolvent.  

Subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor de învăţământ, 

diferenţiate în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat, au avut  un aport important la 

ocuparea tinerilor înregistraţi în evidenţele agenţiei. 

 La 30 decembrie 2017, au fost acordate 200 de subvenții angajatorilor care au încheiat convenţii 

cu  absolvenţi, ai instituţiilor de învăţământ . 

11. Acordarea de prime de încadrare absolvenților de învățământ 

 La 30 decembrie  2017, au fost acordate  147 de prime de încadrare. 
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12 . Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi  

 Prin aplicarea complexului de măsuri active prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale a 

persoanelor cu dizabilități apte de muncă, la 30 decembrie 2017 s-au încadrat în muncă 10 

persoane cu dizabilităţi din care 8 persoane beneficiază de subvenţionarea locului de muncă. 

13. Servicii de consultanta si asistență pentru începerea unei activități independente 

sau pentru inițierea unei afaceri  

 La 30 decembrie 2017,  au fost cuprinse  la aceste servicii, 58 de  persoane, cărora li s-au acordat 

servicii de consultanță în vederea începerii unei activități independente. Din acestea, 6 persoane 

au deschis o afacere pe cont propriu. 

14. Încadrarea prin ocuparea temporară a forței de muncă în lucrări publice de 

interes comunitar  

Nu  au fost solicitări, deoarece nu există până în acest moment, schema de minimis aprobată de 

Guvern. 

15. Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supuşi riscului 

marginalizării       sociale 

Pentru asigurarea acompaniamentului social personalizat prevăzut de art. 931 din Legea nr.76-

2002 cu modificările şi completările ulterioare la 30 septembrie 2017 au fost încheiate 19 de 

contracte de solidaritate şi au fost identificaţi  13 angajatori de inserţie. 

Aceste categorii de tineri,  pot avea următoare identitate:  

 tineri care se află sau provin din sistemul de protecţie a copilului, tineri fără familie sau a cărui 

familie nu le poate asigura întreținerea, tineri cu  copii în întreținere, tineri care au executat 

pedepse privative de libertate 

Categoriile de persoane care au încheiat contracte de solidaritate în anul 2017, sunt următoarele : 

 -tineri care se afla sau provin din sistemul de protecție a copilului -3; 

 -tineri cu  dizabilități-1; 

 -tineri fără familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreținerea-10; 

 -tineri cu  copii în întreținere-5; 

 -tineri care au executat pedepse privative de libertate-0; 

 -victime ale traficului de persoane-0. 
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16. Medierea muncii 

Prin acordarea serviciilor de mediere, s-a realizat integrarea pe piaţa muncii a unui număr de  

4.340  persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din care:   

 3.981 persoane prin medierea încadrării în muncă pe locuri de muncă vacante pe 

perioadă nedeterminată 

 1.353 persoane prin medierea încadrării în  muncă pe locuri de muncă vacante pe 

perioadă determinată.  

17. Încadrarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor 

Prin programul special pentru elevi şi studenţi pentru anul 2017, s-a propus în condiţiile Legii nr. 

72/2007, ocuparea pe perioada vacanţei de vară a 200 persoane : din care 180 elevi şi 20 studenţi. 

Acest program are în vedere deprinderea elevilor şi studenţilor cu activitatea, prin facilitarea 

tranziţiei de la şcoală la muncă şi obţinerea de venituri din muncă. 

Astfel,  angajatorul care încadreazã în muncã elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiazã, 

pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea 

indicatorului social de referinţã ( 500 lei) al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulării ocupãrii forţei 

de muncã în vigoare, respective 250 lei/lună.     

Perioada maximã de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an 

calendaristic. 

Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat se suportã de cãtre 

angajator din fonduri proprii. 

La 30 decembrie 2017 183 elevi și 16 studenți au încheiat contracte de muncă pe perioadă 

determinată și au beneficiat pe perioada vacanței de vară   de stimulente financiare, în valoare de 

250 lei lunar. 

 

 

Capitolul V. 
Programe speciale de ocupare a forţei de muncă 

 

Ţinând cont că A.N.O.F.M. şi implicit A.J.O.F.M. Maramureş este implicată în implementarea 

Strategiei Guvernului României de Incluziune a persoanelor de etnie romă 2012-2020 şi având în 

vedere că una din priorităţile agenţiei pentru anul 2017 este ocuparea persoanelor de etnie romă,  

s-a propus  Programul 140,  special pentru comunităţi cu număr mare de etnici romi. 
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În cadrul acestor programe speciale, accentul se pune pe acţiuni personalizate, în mod special pe 

medierea muncii şi consiliere profesională. 

Prin Programul 140, special pentru comunităţi cu număr mare de etnici romi, în anul 2017, 

AJOFM Maramures a cuprins la măsuri active 408 de persoane de etnie romă din care, 45 persoane 

s-au integrat pe piața muncii:  

Din datele prezentate, se poate observa că există un pachet substanţial de măsuri active care 

asigură sprijinul necesar pentru reinserţia pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc 

de muncă. 

ab.4 

Nr. 

Crt. 
Localitate / Tip de masura 

TOTAL 

persoane 

ocupate, 

din care 

prin:  

Servicii 

de 

mediere 

a 

muncii 

pe locuri de 

munca pe 

perioada 

nedeterminata 

pe locuri de 

munca pe 

perioada 

determinata 

  

 0 
1 2 3 4 

Total General 64 64 44 20 

1 BAIA MARE 38         38 23 15 

2 BAIA SPRIE        5          5    4 1 

3 COLTAU 3 3 2 1 

4 COPANIC MĂNĂŞTUR 1 1 1 0 

5 SATULUNG 7 7 6 1 

6 ŞOMCUTA MARE 7 7 5 2 

7 TG. LĂPUŞ 2 2 2 0 

8 ULMENI 1 1 1 0 

 

Capitolul VI.  
Organizarea Burselor locurilor de muncă 

 

Activitatea de mediere este  susţinută  şi de organizarea burselor locurilor de muncă atât pentru 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă,  cât și pentru grupurile vulnerabile (femei, persoane 

de etnie roma), și pentru burse organizate la cererea pieței muncii. 
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Activitatea de mediere lunară, este  completată  şi de către organizarea burselor locurilor de muncă. 

  

În anul 2017 AJOFM Maramureş si-a propus  organizarea următoarelor  burse  a locurilor de muncă: 

 1- Bursa locurilor de munca pentru femei 16 martie 2017; 

 2 -Bursa generala a locurilor de munca –7 aprilie 2017; 

 3 -Bursa pentru tinerii cu risc de marginalizare socială – ( în curs de stabilire ); 

 4 - Bursa locurilor de munca  pentru absolvenţi – 20 octombrie 2017 ; 

 5 - În functie de cererea de pe piata muncii  atunci când piaţa muncii va lansa o cerere de 

forţă de muncă se vor organiza şi burse speciale pentru ocuparea de locuri de muncă din 

diferite domenii de activitate . 

 

În perioada de referință, au fost organizate 6 burse a locurilor de muncă: 

- Bursa locurilor de muncă pentru femei , Bursa generală a locurilor de muncă, 3 miniburse la cererea 

pieței muncii și Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți din 20 octombrie 2017 . 

 

Nr.crt DENUMIREA BURSEI  Rezultate obţinute 

Data 

desfașurării 

Agenti 

ec. 

participanţi 

Locuri de 

muncă 

oferite 

Persoane 

angajate 

1 Bursa locurilor de muncă pentru femei 16.03.2017 27 262 28 

2 Bursa generală a locurilor de muncă 07.04.2017 70 612 85 

3 Minibursa locurilor de muncă în domeniul fabricării de 
mobilă 

08.05.2017 1 122 5 

4 Minibursa locurilor de muncă în domeniul activităților 
de tipărire 

20.06.2017 1 25 4 

5 Bursa locurilor de munc[ pentru absolvenți 20.10.207 54 824 85 

6 Minibursa locurilor de muncă în domeniul  în domeniul 
fabricării mobilei, fabricării aparatelor de distribuție și 
control al electricității, fabricării articolelor ceramice 
pentru uz gospodăresc și ornamental, hoteluri-
restaurante. 

24.11.2017 5 50 6 
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Capitolul VII.  
Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supuşi riscului 
marginalizării sociale 
 

Pe parcursul anului 2017  pentru asigurarea acompaniamentului social personalizat prevăzut de 

art. 931 din Legea nr.76-2002 cu modificările şi completările ulterioare, au fost încheiate 19 de 

contracte de solidaritate şi au fost identificaţi  11 angajatori de inserţie. 

Au fost încadrate în muncă 19 de persoane, astfel:  

- tineri care se află sau provin din sistemul de protecţie a copilului - 3 persoane;  

- tineri fără familie sau a cărui familie nu le poate asigura întreținerea - 10 persoane;  

- tineri cu dizabilități-1 persoană; 

- tineri cu  copii în întreținere -5 persoane; 

- tineri care au executat pedepse privative de libertate -0 persoană. 

 
Capitolul VIII.  
Încadrarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor 
 

Prin programul special pentru elevi şi studenţi pentru anul 2017, s-a propus în condiţiile 

Legii nr. 72/2007, ocuparea pe perioada vacanţei de vară a 200 persoane : din care 180 

elevi şi 20 de studenţi. 

 

Acest program are în vedere deprinderea elevilor şi studenţilor cu activitatea, prin 

facilitarea tranziţiei de la şcoală la muncă şi obţinerea de venituri din muncă. 

 

În anul 2017, numărul elevilor şi studenţilor încadraţi în baza Legii nr. 72/2007 privind 

stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, a fost de 199, din care 183 elevi 

şi 16 studenţi. Structura pe sexe arată că din cei 199 elevi încadraţi 92 sunt femei şi 91 

sunt bărbaţi, iar din cei 16 studenţi încadraţi 5 sunt femei şi 11 sunt bărbaţi.  

 

Din cei 199 de elevii şi studenţi, 194 au fost încadraţi în baza unui contract individual de 

muncă cu normă întreagă, iar 5 au fost încadraţi în baza unui contract individual de 

muncă cu timp partial. 

 

Capitolul  IX.  
Măsuri de prevenire a şomajului 
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Aceste măsuri constau, în principal, în oferirea serviciilor de preconcediere persoanelor 

ameninţate de riscul de a deveni şomeri fie ca urmare a restructurărilor activităţilor 

economice, fie unor cauze personale. 

Serviciile de preconcediere acordate în mod gratuit 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; 

 sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a 

şomajului 

De aceste măsuri beneficiază şi persoanele fără loc de muncă care solicită aceste servicii. 

În anul 2017, au fost disponibilizte colectiv un număr de 23 persoane, toate beneficind de 

servicii de precocediere. 

Un indicator important în cadrul serviciilor de preconcediere îl constituie plasarea pe 

locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare  a 

unui loc de muncă. 

 

Capitolul X.   
Munca în spaţiul european 

 

În anul 2017 s-au adresat AJOFM Maramureş pentru informaţiile privind locurile de muncă 

în spaţiul european un număr de 1769 persoane din care 484 au fost femei. Cele mai multe 

persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în spaţiul european s-au încadrat în grupa 

de vârstă 18-25 de ani. 

Ponderea cea mai mare o deţin  cei cu vârste cuprinse intre 18 si 35 ani, cu studii primare, 

gimnaziale și profesionale. 

În anul 2017 prin intermediul reţelei EURES, au fost puse la dispoziţia solicitanţilor de loc 

de muncă din Romania şi implicit în Maramureş peste 2.000 de locuri de muncă, cele mai 

multe fiind în ţările:  

- Spania cu 800 de locuri de muncă în domeniul agricol și transport,  Germania cu 1.000 de 

oferte în domeniul hotelier-gastronomic, construcțiilor  şi cel medical, Marea Britanie cu 

peste 200 locuri de muncă în domeniul medical și cel de asistenţă socială, Norvegia cu 22 
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locuri de muncă oferite în domeniul serviciilor, Austria cu 50 locuri de muncă, Republica 

Cehă cu 50 locuri de muncă (șoferi profesioniști, șlefuitori, pilitori) 

Persoanele din judeţul Maramureş care s-au interesat în obţinerea unui loc de muncă în 

spaţiul european au fost înregistrate în baza de date. Persoanele  au solicitat să ocupe 

locuri de muncă  în state ca: Spania,Germania, Marea Britanie, Belgia, Norvegia, Italia, 

Austria, Anglia, etc. 

Solicitanţii de locuri de muncă au optat pentru una din meseriile: agricultor, aget pază, 

ospătar, bucătar, stagiar, ingineri, ajutor menaj şi îngrijire bătrâni la domiciliu, inginer 

mecanic, inginer electric, medic, asistent medical, muncitor în construcţii și muncitori în 

agricultură. 

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

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

european www.eures.europa.eu sau cel naţional, al A.N.O.F.M. www.eures.anofm.ro.  

Pentru a obţine un loc de muncă în străinătate prin reţeaua EURES persoanele interesate 

trebuie să fie înscrise în baza de date naţională. Înscrierile se pot face în cadrul agenţiei 

judeţene unde persoanele au domiciliul. Cu această ocazie se primesc informaţii, 

îndrumare, sfaturi, broşuri şi fleyere privind condiţiile de muncă şi de viaţă din spaţiul 

comunitar. 

Prin reţeaua Eures au obţinut contract de muncă un număr de 2 persoane, 1 cameristă, iar 

1persoană s-a angajat în domeniul agricol. 

 Luna Nr. solicitanţi de locuri de muncă 

în străinătate 

Ţara cea mai 

solicitată 

Nr. solicitanţi pe categorii de 

vârstă 

Total Din care femei 18-25 26-35 36-45 >45 

Ianuarie 107 55 GERMANIA 30 35 35 7 

Februarie 145 78 GERMANIA 43 21 57 24 

Martie 165 62 MAREA BRITANIE 49 22 65 29 

Aprilie 142 55 GERMANIA 21 56 44 21 

Mai 579 68 GERMANIA 464 50 50 15 

Iunie 127 42 MAREA BRITANIE 15 57 41 14 

Iulie 155 33 GERMANIA 11 69 55 20 

August 165 43 GERMANIA 15 71 57 22 

Septembrie 184 48 GERMANIA 18 81 60 25 

Total 1769 484  667 462 464 177 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.anofm.ro/
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În anul 2017 s-au adresat AJOFM Maramureş pentru informaţiile privind locurile de muncă 

în spaţiul european un număr de 1872 persoane din care 755 au fost femei. Cele mai multe 

persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în spaţiul european s-au încadrat în grupa 

de vârstă 26-35 de ani. 

Ponderea cea mai mare o deţin  cei cu vârste cuprinse intre 26 si 35 ani, cu studii primare, 

gimnaziale și profesionale. 

În anul 2017 prin intermediul reţelei EURES, au fost puse la dispoziţia solicitanţilor de loc 

de muncă din Romania şi implicit în Maramureş peste 2.000 de locuri de muncă, cele mai 

multe fiind în ţările:  

- Spania cu 800 de locuri de muncă în domeniul agricol și transport,  Germania cu 1.000 de 

oferte în domeniul hotelier-gastronomic, construcțiilor  şi cel medical, Marea Britanie cu 

peste 200 locuri de muncă în domeniul medical și cel de asistenţă socială, Norvegia cu 22 

locuri de muncă oferite în domeniul serviciilor, Austria cu 50 locuri de muncă, Republica 

Cehă cu 50 locuri de muncă (șoferi profesioniști, șlefuitori, pilitori) 

Persoanele din judeţul Maramureş care s-au interesat în obţinerea unui loc de muncă în 

spaţiul european au fost înregistrate în baza de date. Persoanele  au solicitat să ocupe 

locuri de muncă  în state ca: Spania,Germania, Marea Britanie, Belgia, Norvegia, Italia, 

Austria, Anglia, etc. 

Solicitanţii de locuri de muncă au optat pentru una din meseriile: agricultor, ospătar, 

bucătar, stagiar, ingineri, ajutor menaj şi îngrijire bătrâni la domiciliu, inginer mecanic, 

inginer electric, medic, asistent medical, muncitor în construcţii și muncitori în 

agricultură. 

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

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

european www.eures.europa.eu sau cel naţional, al A.N.O.F.M. www.eures.anofm.ro.  

Pentru a obţine un loc de muncă în străinătate prin reţeaua EURES persoanele interesate 

trebuie să fie înscrise în baza de date naţională. Înscrierile se pot face în cadrul agenţiei 

judeţene unde persoanele au domiciliul. Cu această ocazie se primesc informaţii, 

îndrumare, sfaturi, broşuri şi fleyere privind condiţiile de muncă şi de viaţă din spaţiul 

comunitar. 

Prin reţeaua Eures au obţinut contract de muncă un număr de 2 persoane, 1 cameristă, iar 

1persoană s-a angajat în domeniul agricol. 

 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.anofm.ro/
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Luna Nr. solicitanţi de locuri de muncă în 

străinătate 

Ţara cea mai 

solicitată 

Nr. solicitanţi pe categorii de vârstă 

Total Din care femei 18-25 26-35 36-45 >45 

Ianuarie 107 55 GERMANIA 30 35 35 7 

Februarie 145 78 GERMANIA 43 21 57 24 

Martie 165 62 MAREA BRITANIE 49 22 65 29 

Aprilie 142 55 GERMANIA 21 56 44 21 

Mai 579 68 GERMANIA 464 50 50 15 

Iunie 127 42 MAREA BRITANIE 15 57 41 14 

Iulie 155 33 GERMANIA 11 69 55 20 

August 165 43 GERMANIA 15 71 57 22 

Septembrie 184 48 GERMANIA 18 81 60 25 

Octombrie 195 88 SPANIA 48 98 28 21 

Noiembrie 198 105 SPANIA 58 95 32 13 

Decembrie 145 78 PORTUGALIA 43 21 57 24 

Total 
1872 755 

 
380 676 581 235 

 

În anul 2017 s-au adresat agenţiei un număr de 1872 de persoane iar în anul 2016 un 

 

În anul 2017 până în luna septembrie s-au adresat agenţiei un număr de 1769 de persoane 

iar în anul 2016 un număr de 605 de persoane. 
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Capitolul XI. 
1.Regulamentul de aplicare a regimurilor de securitate socială 

 

Odată cu intrarea României în UE, la 01.01.2007, a început aplicarea Regulamentelor CEE 

nr. 1408/ 1971, 574/ 1972 si 57/ 2008, privind aplicarea regimurilor de securitate socială 

a salariaţilor, persoanelor care desfăşoară  activităţi independente şi membrilor familiilor 

acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii Europene.  

Începând cu 01.05.2010 au intrat in vigoare noile Regulamente CEE nr 883/ 2004 si 987/ 

2009, acestea având în vedere modernizarea şi uşurarea aplicării regulamentelor deja 

existente, prin schimbul electronic de date. 

Date fiind diferenţele majore care există între legislaţiile interne cu privire la persoanele 

reglementate, s - a impus aplicarea acestor regulamente unitar, la nivelul UE. 

 

În ceea ce priveşte activitatea A.J.O.F.M. Maramureş, Regulamentele au în vedere 

încurajarea mobilităţii lucrătorilor, în sensul facilitării căutării de locuri de muncă în 

diferite state membre. Este aşadar necesar să se asigure o coordonare modernizată, mai 

completă şi mai eficientă între regimurile de asigurări de şomaj şi serviciile de ocupare a 

forţei de muncă din toate statele membre UE. 

 

Regulamentul 1408/ 1971 prevede, în cadrul schimburilor de informaţii între instituţiile 

competente în materie de şomaj din statele membre UE, utilizarea a trei formulare 

standard şi anume: 

► E301/U1 - atestat privind perioadele ce trebuie luate în considerare pentru 

acordarea  prestaţilor de şomaj ( stagiu de cotizare ) 

► E302/U006 - atestat privind membrii de familie ai persoanei aflate în şomaj ce trebuie 

luaţi în considerare pentru calculul prestaţiilor de şomaj 

 

Formularele E301/U1 si E302/U006 circula şi în prezent, în perioada de tranziţie la 

schimbul electronic de date, conform Deciziei E1 a Comisiei Administrative a CEE si 

Parlamentului European, până la alinierea sistemelor informatice între statele membre. 

În ceea ce priveşte noile regulamente, aplicabile începând cu data de 01.05.2010, 883/ 

2004 respectiv 987/ 2009, noutatea este reprezentată de posibilitatea schimburilor 

electronice de date.  
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Comunicarea electronică reprezintă un mod rapid şi fiabil de a face schimb de date, 

procedurile fiind accelerate, în beneficiul tuturor celor implicaţi ( SPO și client ). 

În conformitate cu dispoziţiile acestor regulamente, transferul de date între statele 

membre se face fie direct între instituţii ( AJOFM şi echivalentul acesteia în alt stat) fie 

prin intermediul organismelor de legătură ( ANOFM şi echivalentul acesteia ), în termenele 

stabilite prin normele de aplicare. De asemenea se asigură servicii uşor accesibile 

destinate clienţilor, beneficiari de prestaţii de şomaj. 

 

Cele doua regulamente noi se aplica în relaţia cu statele membre ale UE. În schimb, în 

relaţia cu celelalte state (membre SEE) continuă să se aplice regulamentele 1408 si 574. 

În aplicarea prevederilor noilor regulamente circula doua tipuri de documente: 

► documente portabile, în relaţia instituţie – client 

  ♦ U1 – echivalent E301 

  ♦ U2 – echivalent E303 

  ♦ U3 – date suplimentare în completare pt. U2 

►sed - uri ( documente electronice structurate ), în relaţia între instituţii 

  ♦ U001 ÷ U019 si U028, acestea fiind folosite în particular pt. situaţii specifice 

fiecărui client. 

Spre deosebire de cele vechi, formularele noi sunt mult mai detaliate, în ceea ce priveşte 

informaţia furnizată către instituţia destinatară. 

România face parte din Uniunea Europeană şi dintr-un sistem de reguli şi dispoziţii 

internaţionale care se referă şi la munca străinilor în ţară şi la intrarea şi şederea 

cetăţenilor care nu aparţin Uniunii Europene şi a cetăţenilor Uniunii Europene.  

Ca urmare a apartenenţei sale la UE, România se va transforma încet dar sigur dintr-un 

stat de origine într-un stat de destinaţie. Din această cauză se întrevede necesitatea 

încheierii de noi acorduri bilaterale (cu state terţe), ce vor face posibile în principal: 

 un acces reglementat al străinilor, supervizat de către instituţiile statului, 

 acoperirea deficitului de forţă de muncă înregistrat în unele domenii  

 se va evita apariţia unor frământări sociale cu tente discriminatorii. 

Lucrătorii din alte state UE/SEE  NU  au nevoie de autorizaţie de muncă pentru a munci în 

România. Pentru angajarea lucrătorilor cetăţeni ai statelor non UE obţinerea autorizaţiei 

de muncă de la Oficiul Român pentru Imigrări, este OBLIGATORIE ! ( O.U.G nr. 56 / 2007 )      

Astfel, consilierii EURES intervin în procedura de obţinere a autorizaţiei de muncă pentru 

aceşti cetăţeni, prin : 

 încărcarea ofertei pe portal 
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 eliberarea de adeverinţe de către AJOFM, prin care se notifică existenţa/inexistenţa forţei 

de muncă româneşti/europene disponibile pentru acel loc de muncă. 

 
 

Capitolul XII.   
Economia socială 
 

CADRUL LEGAL 

Actele normative care reglementează activitatea de economie socială sunt Legea nr.219 

din 23 iulie 2015 privind economia socială și Hotărârea de Guvern nr.585 din 10 august 

2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.219/2015 privind economia socială. 

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul 

public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi 

şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a 

persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, 

prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. 

 

Atestatul de întreprindere socială 

Atestatul de întreprindere socială, poate fii solicitat de către următoarele persoanele 

juridice de drept privat : 

a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 

privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată; 

b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 

privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, 

republicată; 
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e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în 

baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile 

agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare; 

g) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de 

înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în 

prezenta lege. 

Atestatul se acordă pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face 

dovada că sunt respectate condițiile care au stat la baza acordării atestatului. 

Marca sociala 

Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care respectă urmatoarele 

conditii: 

a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, 

astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din 

totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor; 

 b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia 

socioprofesională a persoanelor defavorizate. 

 Grup vulnerabil – sunt persoanele sau familiile care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea 

de satisfacere a nevoilor zilnice de trai,  

Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale. 

Marca socială - forma de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie în scopul 

recunoaşterii contribuţiei directe a acestora la realizarea interesului general şi/sau la 

îmbunătăţirea situaţiei grupului vulnerabil. 

 Întreprinderile sociale de inserţie pot fi finanţate din surse publice şi/sau private, 

naţionale ori internaţionale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecăreia dintre 

categoriile din care fac parte sursele de finanţare. 

Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de următoarele facilităţi din partea 

autorităţilor administraţiei publice locale: 

a) atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii 
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administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în scopul desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost acordată marca socială; 

 b) sprijin, în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori 

lucrărilor executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a 

acestora; 

 c) sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea 

patrimoniului istoric şi cultural local; 

 d) alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei 

publice locale, în condiţiile legii. 

Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de măsuri de sprijin, de natura ajutorului 

de stat, ce vor fi aprobate prin acte specifice, cu respectarea prevederilor comunitare şi 

naţionale în materie de ajutor de stat. De asemenea, ele pot beneficia anual de 

programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor din sfera 

economiei sociale în conformitate cu prevederile art. 25^1 lit. d) din Legea nr. 346/2004 

privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările 

şi completările ulterioare, referitoare la Programele naţionale destinate finanţării 

întreprinderilor mici şi mijlocii care se derulează de către autoritatea publică centrală cu 

atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Eveniment anual 

Luna mai a fiecărui an, denumită luna promovării economiei sociale, este dedicată 

organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei 

sociale, având ca scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea 

socială. 

Planul judeţean de inserţie socioprofesională 

Planul judeţean de inserţie socioprofesională este documentul de planificare elaborat de 

agenţiile de ocupare, prin compartimentele pentru economie socială, pe o perioadă de 3 

ani, prin consultarea întreprinderilor sociale de inserţie certificate şi a serviciilor publice 

de asistenţă socială de la nivel local şi judeţean. 

La întocmirea planului judeţean de inserţie socioprofesională se ia în considerare Strategia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.071/2013, Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru 

perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, cu planurile lor de 
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acţiune, precum şi alte documente strategice de dezvoltare economico-socială de la nivel 

local, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, în vigoare la data elaborării 

acestui plan. 

Planul judeţean de inserţie socioprofesional conţine cel puţin următoarele elemente: 

a) obiectivele stabilite la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, rezultate 

în urma consultării întreprinderilor sociale de inserţie certificate şi a serviciilor publice de 

asistenţă socială de la nivel local şi judeţean şi care sunt în concordanţă cu strategiile 

menționate mai sus; 

 b) măsurile şi acţiunile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, termenele de 

realizare şi instituţiile responsabile; 

 c) sursele de finanţare pentru implementarea planului judeţean de inserţie 

socioprofesională. 

Aces plan se supune aprobării directorului executiv al agenţiei de ocupare şi preşedintelui 

consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Implementarea măsurilor şi acţiunilor incluse în planul judeţean de inserţie 

socioprofesională se monitorizează trimestrial de către compartimentele pentru economie 

socială din cadrul agenţiilor de ocupare. 

a. Situația privind solicitările pentru acordarea atestatului de întreprindere socială  

și marcă socială, înregistrate la AJOFM Maramureș, în anul 2017 

AJOFM Maramureș a acordat în anul 2017, 1 atestat de întreprindere socială pentru următoarele 

persoane juridice de drept privat: 

1. SC  ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ COLTĂU 

 

 
Capitolul XIII 
Activitatea compartimentului juridic, relații cu publicul 

  
 XIII.1.Raportare petiții la 31 decembrie  2017 
 

Activitatea de soluționare a petițiilor este desfășurată cu respectarea prevederilor Ordonanței 

27/2002 privind  reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 
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completările ulterioare, și conform Procedurii cu privire la modul de calcul al indicatorului de 

performanță referitor la soluționarea petițiilor. 

S-au realizat principalele sarcini, cum urmează: soluționarea operativă, temeinică, justă și legală 

a aspectelor semnalate de petent, redactarea răspunsurilor la petiții în termen clari, 

soluționarea petițiilor și transmiterea răspunsurilor în cadrul termenelor legale. 

 

Activitatea de soluționare a petițiilor 2017 

În perioada ianuarie-august  2017 au fost înregistrate 8 petiții , din care: 

- 5 petiții având ca obiect cerere de loc de muncă 

- 2 petiții având ca obiect: informații referitoare la acordarea indemnizației de șomaj 

- 1 petiție având ca obiect: modul și termenul de solutionare al petițiilor. 

Din analiza situațiilor privind realizarea indicatorului de performanță referitor la soluționarea 

petițiilor, care se raportează lunar la ANOFM București, s-a constatat că rata de răspuns în 

termen a fost de 100% lunar pentru întreaga perioadă auditată. 

 

XIII.2. Situația proceselor în care AJOFM Maramureș  a avut calitatea de parte  
  

Procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată au avut ca și obiect : 

- soluționarea de  contestatii privind șomajul necuvenit, cereri de înscriere la masa credală a unor 

sume de bani reprezentând subvenții acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, contestații 

acte executare silită, soluționare plângeri amenzi contravenționale, cererea functionarilor 

publici AJOFM MM cu privire la acordarea  drepturilor salariale, etc. (vezi ANEXA 1 ) . 

 

 
 

Capitolul XIV. 
Activitatea de control masuri active pe anul 2017 

 
Pe parcursul anului 2017,  Compartimentul Control ,îndeplinirea măsurilor asiguratorii și 
executarea silită a debitelor din cadrul AJOFM Maramureş a exercitat acţiuni de verificare 
şi control a angajatorilor  beneficiari de subvenţii, scutiri şi facilităţi din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, a  monitorizat atent aplicarea corectă a măsurilor active 
urmărind utilizarea corectă a resurselor alocate, nivelul rezultatelor, precum şi eficienţa 
cheltuielilor. 
Conform art. 8 (alin 1) din Ordinul nr. 279/2004, pentru aprobarea Procedurii privind 
activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum şi de efectuare a 
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executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare, activitatea de control s-a desfaşurat în baza 
programelor de control aprobate de către Directorul Executiv al AJOFM Maramureş. 

  
În cursul anului 2017, s-au realizat 163 misiuni de control şi s-au întocmit tot atâtea 
procese verbale de control. 
 

În domeniul mobilităţii forţei de muncă, prin intermediul AJOFM Maramureş au beneficiat 
de prime de instalare / încadrare un număr de 1.717  persoane, structurate astfel :   

- Art.73^1-     149  persoane beneficiare; 

- Art.73^2-   1.530  persoane beneficiare 

- Art. 74  -       15  persoane beneficiare ; 

- Art. 75  -         4  persoane beneficiare ; 

- Art.76^2-       19 persoane beneficiare.   

În anul 2017 au fost încheiate un număr de  883 convenţii, privind angajarea a 1.294 
persoane, structurate astfel : 

- Art. 80 -  199 de convenţii privind încadrarea a 212 persoane ; 

- Art. 85 -  620 de convenţii privind încadrarea a  911 persoane ; 

- Art.93^4 –  15 de conventii privind încadrarea a 19 persoane ; 

- Legea nr. 72/2007 - 49 convenţii privind încadrarea a 152 persoane. 

În urma verificărilor efectuate de către structurile proprii de control măsuri active s-au 
constatat şi înregistrat debite în sumă de 11.796,2 lei pentru nerespectarea prevederilor 
art.80 și 85. 
Menţionăm că au fost sancţionaţi cu avertisment un număr de 17 angajatori pentru 
necomunicarea locurilor de muncă vacante și 3 angajatori pentru nerespectarea 
prevederilor H.G.277/2002 cu modificările și completările ulterioare. 
Misiunile de control au avut ca obiect în special verificarea menţinerii de către angajatori 
a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în muncă din rândul 
şomerilor în vârstă de peste 45 de ani, absolvenţilor şi persoanelor cu handicap, precum şi 
a tinerilor încadraţi în baza art. nr.93^4 privind  prevenirea şi combaterea marginălizării 
sociale. În această perioadă au fost intensificate acţiunile de control la angajatorii care 
nu respectă prevederile art.10 alin.(1) şi (2) şi art.21 din Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Măsurile întreprinse în urma controalelor efectuate sunt : 

 intensificarea acţiunilor de control privind respectarea prevederilor legale în 

domeniul aplicării măsurilor active din sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă; 

 intensificarea verificărilor la angajatorii care au beneficiat de subvenţii, credite, 

fonduri nerambursabile precum şi alte facilităţi din bugetul asigurărilor pentru şomaj ;  

 aplicarea corectă şi cu maximă obiectivitate a  penalităţilor şi sancţiunilor 

contravenţionale ce se impun pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul stimulării 

ocupării forţei de  muncă ;    

 utilizarea eficientă a resurselor alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj , pentru 

stimularea  ocupării  forţei de  muncă ;  

 monitorizarea şi raportarea către ANOFM a recuperării  debitelor constatate la 

angajatorii care au beneficiat de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă ca 

urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute de lege; 

 realizarea indicatorilor de performanţă în domeniul măsurilor active. 

        
Totalul debitelor înregistrate la 31.12.2017 este de 247.610,57 lei din, care: 

a) persoane fizice- 43.352,85  lei; 

b)  persoane juridice; 194.257,72  lei ; 

c)  amenda contravenţională- 10.000  lei . 

 
a)  Debitele la persoane fizice (sold la 31.12.2017) se împart în: 
 -  17.630,51  lei - prime de încadrare; 
 -  23.415,14  lei - şomaj necuvenit; 
 -    2.307,20  lei – cursuri de calificare. 

                    
b)  Debitele la persoane juridice (31.12.2017) se împart în: 
-    18.211,95   lei - art. 80; 
-    59.036,99   lei - art. 85;  
-  103.408,78   lei - art. 86; 
-    13.600        lei – art.93^4. 

 
Indicatori statistici monitorizați și măsuri întreprinse pentru îmbunătățirea activității 
de control 

 
- Numărul şomerilor înregistraţi la 31.12.2017 a fost de 6.186 persoane din care 1.583 

indemnizați si 4.603 neindemnizați; 
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- Rata şomajului la 31.12.2017 a fost de 3,15 %. 

 
Propuneri de măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii: 

 
 - îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare cu celelalte instituţii deconcentrate ale statului 
privind activitatea de control; 
 - organizarea de cursuri de perfecţionare privind activitatea de control măsuri active; 
 - intensificarea acţiunilor de control prin redistribuirea personalului către 
compartimentul de control măsuri active; 
 - îmbunătaţirea conţinutului proceselor verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor potrivit OUG.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 

 

 

Capitolul XV. 
Activitatea compartimentului de audit public intern  

 

Compartimentul de audit public intern existent în cadrul A.J.O.F.M. Maramureș conform 

Organigramei aprobate prin Ordinul nr. 569/27.11.2015 al președintelui Agenției Naționale 

pentru Ocuparea Forței de Muncă, este organizat distinct de celelalte structuri, fiind poziționat 

în organigramă în subordonarea Directorului Executiv al entității, creându-se premisele asigurării 

independenței organizatorice . 

Prin atribuțiile pe care le are, Compartimentul de audit public intern exercită o funcție distinctă 

și independentă de activitățile desfășurate de A.J.O.F.M. Maramureș. 

În anul 2017, la nivelul A.J.O.F.M. Maramureș,  activitatea în cadrul structurii de audit public 

intern s-a desfășurat după cum urmează: 

-în perioada 01.01.2017-30.11.2017 cu o persoană cu funcție de execuție, persoană care a plecat 

în cursul anului 2017 prin transfer începând  cu data de 01.12.2017 în structura de audit din 

cadrul  C.J.P. Maramureș. 

            iar  

-începând cu data de 29.12.2017 tot cu o persoană cu funcție de execuție, persoană transferată 

din cadrul A.J.P.I.S. Maramureș - din  structura de audit. 

La nivelul A.J.O.F.M. Maramureș, în anul 2017, Compartimentul de audit public intern a  realizat 
un număr de 5 misiuni de asigurare, structurate astfel : 
 



 
 

  

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ MARAMUREŞ 
Operator de date cu caracter personal nr.14078 

Str. Hortensiei, Nr. 1A, Mun.Baia Mare, Jud. Maramureş 

Tel. +4 0262 227 821; Fax: +4 0262 227829;  
e-mail: ajofm@mm.anofm.ro 

www.maramures.anofm.ro 

 

53 

 

-1  misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul resurselor umane; 
1.  „Analiza sistemului  de luare a deciziilor” 
 

-1 misiune de asigurare în care s-a abordat domeniul juridic; 
2. „Activitatea juridică și relații cu publicul – legalitate, regularitate și transparență”. 
 

-3 misiuni de asigurare în care s-a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii. 
3. „Analiza activității de recuperare a debitelor persoanelor fizice și juridice, prin executare 
silită”,  din cadrul A.J.O.F.M. Maramureș” 
4. “Stabilirea și plata veniturilor de completare salarială și stimularea ocupării forței de 
muncă”,  din cadrul A.J.O.F.M. Maramureș” 
5. „Evaluarea sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul A.J.O.F.M. 
Maramureș” 
 
Scopul principal al misiunilor de audit desfășurate în anul 2017, a fost de a da asigurări 
conducătorului instituției că activitățile se desfășoară în conformitate cu cadrul legislativ și 
normativ. 
 
În urma verificărilor efectuate în cadrul misiunilor de audit, nu au fost identificate iregularități  
iar  dintre constatările efectuate,  unele referindu-se la disfuncțiuni în circuitul și înregistrarea 
documentelor. 
 
Recomandările formulate de auditor în urma desfășurării misiunilor de audit s-au referit în 
principal la îmbunătățirea organizării activităților structurilor auditate. 
 
Pe lângă recomandările specifice fiecărei activități cuprinse în auditare, auditorul a formulat 
câteva recomandări cu aplicare generală în vederea asigurării desfășurării în continuare a unei 
activități eficiente având în vedere și  misiunea efectuată : 

“Evaluarea sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul A.J.O.F.M. 
Maramureș”,  

și anume: 
-Revizuirea şi actualizarea procedurilor  operaţionale, atunci când apare o modificare cu efect 
asupra activităţii procedurate, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2 B - Procedura 
formalizată, din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare şi descrierea activităţii, astfel încât aceasta să fie în deplină concordanţă cu 
activitatea desfăşurată;  
 
-Analiza, cel puţin o dată pe an, a riscurilor legate de defăşurarea activităţilor de constituire  şi 
înregistrare a veniturilor publice, de depistare, urmărire şi recuperare a debitelor, stabilirea 
activităţilor de control intern corespunzătoare în direcţia limitării consecinţelor acestor riscuri. 
 
-Să se întocmească proceduri formalizate în cazul identificării de noi activități aduse de 
modificările legislative sau organizatorice. 
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Recomandările formulate au fost însușite de conducerea A.J.O.F.M. Maramureș luându-se măsuri 
pentru implementarea acestora.  
Au fost cuprinse în vederea monitorizării 25 de recomandări formulate în cadrul misiunilor 
desfășurate în anul 2017, monitorizarea acestora fiind efectuată prin Fișa de urmărire a 
recomandărilor, acestea fiind implementate. 

 

 
 

Capitolul XVI.   
Bugetul asigurărilor pentru şomaj   
 

Volumul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi structura 

acestora, pe capitole şi subcapitole la venituri şi pe destinaţii la cheltuieli, au fost aprobate 

de ordonatorul principal de credite, în speță ANOFM, urmat de rectificările ulterioare. 

 
A. Execuția bugetului asigurărilor pentru șomaj 

 
Execuția bugetară pentru anul 2017 se prezintă astfel 

 
  

INDICATOR Buget 
Programat 2017 

Buget Execuție 
2017 

Realizat  2017 
% 

 1 2 3=2/1 

VENITURI 30.776.000 19.149.221 62% 

CHELTUIELI 21.838.320 21.975.631 101% 

EXCEDENT/DEFICIT 8.913.680 -2.826.410  

 
În transpunere grafică, executia bugetară  pentru anul 2017  se prezintă astfel: 
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B. CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ 
 

Cheltuielile curente prevăzute în bugetul asigurărilor pentru șomaj au multiple utilizări: 

asistență socială, cheltuieli de personal; bunuri și servicii; active nefinanciare; transferuri între 

unități ale administrației publice. O pondere importantă în cadrul cheltuielilor bugetului 

asigurărilor pentru șomaj o deține capitolul „asistența socială” – indemnizații de șomaj, 

subvenții acordate din fondul de șomaj - (88 % din totalul cheltuielilor bugetului asigurărilor 

pentru șomaj). 

 
Cheltuielile efectuate în cursul anului 2017, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, s-au situat 

peste nivelul celor prevăzute în buget, depășirea fiind înregistrată la capitolul 8004 – Acțiuni 

generale economice, comerciale și de muncă, titlul 57.02.01- Ajutoare sociale în 

numerar(respectiv la convenții încheiate în baza art.80, 85 din Legea 76/2002), însă s-a 

încadrat în valoarea totală a sumelor deduse înregistrate (753.231 Ron).  

 

Situația cheltuielilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru anul 2017, se 

prezintă astfel : 
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 Denumire indicator 
Buget  
2017 

Executie 
2017 

Executia 
bugetara 

% 

I CHELTUIELI  - MASURI PASIVE, total, din care: 10.380.000 10.301.406 99,24% 

1.1. Indemnizatia de somaj 7.768.000 7.753.747 99,82% 

1.2. 
Plati catre BASS si FNUASS pentru indemnizatia 
de somaj 

2.612.000 2.547.659 97,54% 

II CHELTUIELI - MASURI ACTIVE , total, din care: 8.624.500 8.940.675 103,67% 

2.1. Actiuni generale din care: 7.980.000 8.381.516 105,03% 

2.1.a 
Stimularea angajarii inainte de expirarea 
perioadei de somaj (art.72) 

 

285.002 

 

2.1.b Stimularea absolventilor (art.73.1) 102.054 

2.1.c Prima de activare (art.73.2) 581.500 

2.1.d 
Stimularea mobilitatii fortei de munca 
(art.74,art.75) 

83.417 

2.1.e Prima de relocare (art.76) 12.841 

2.1.f Stimularea angajarii absolventilor- art 80 1.477.848 

2.1.g 
Stimularea angajarii de someri apartinand unor 
categorii defavorizate - art 85 

5.683.376 

2.1.h 
Stimularea angajarii elevilor si studentilor pe 
perioada vacantei (L72/2007) 

66.102 

2.1.i 
Plati pentru pregatirea profesionala a 
absolventilor - art 84 

89.376 

2.2. 
Stimularea angajarii tinerilor cu risc de 
marginalizare sociala 

530.000 445.266 84,01% 

2.3. Formare profesionala 114.500 113.893 99,47% 

III FOND DE GARANTARE - plati creante salariale 12.000 10.863 90,53% 

IV CHELTUIELI PERSONAL, total, din care: 2.211.520 2.192.843 99,16% 

4.1. Cheltuielile fondului de garantare - personal 53.510 52.258 97,66% 

4.2. Cheltuielile AJOFM MM - personal 2.158.010 2.140.585 99,19% 

V CHELTUIELI MATERIALE 553.800 534.459 96.51% 

5.1. Bunuri si servicii - AJOFM 420.400 413.720 98,41% 

5.2. Bunuri si servicii - CJFPA 107.400 98.792 91.99% 

5.3. Bunuri si servicii - Actiuni generale-bursa 26.000 21.947 84,41% 
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Capitolul XVII.  
Comunicare şi secretariatul consiliului de administraţie 

 

S-au desfășurat permanent acțiuni pentru promovarea și mediatizarea serviciilor AJOFM 

Maramureș prin: 

 transmiterea comunicatelor de presă către organizațiile mass-media; 

 postarea informațiilor pe pagina de internet și pe contul de facebook ale A.J.O.F.M.   

Maramureș; 

 distribuirea maerialelor informative; 

 afișarea informațiilor la sediul A.J.O.F.M. Maramureș și la sediile agențiilor locale și 

punctelor de lucru ; 

 organizarea întâlnirilor cu reprezentanți ai firmelor private din județul Maramureș. 

 

Pe parcursul anului 2017 AJOFM Maramureș a elaborat și emis către organizațiile Mass-

media județene sau a postat pe site și pe contul de facebook comunicate de 

presă/informări pe următoarele subiecte: 

 Rata șomajului 

 locuri de muncă vacante în județ și în străinătate prin rețeaua EURES 

 Bursele locurilor de muncă 

 Oferta de formare profesională 

 Drepturile absolvenților și situația absolvenților înregistrați 

 Subvenții pentru încadrarea în muncă, acordate legislației în vigoare 

 Legea uceniciei, Stagiatura 

 Modificări legislative 

 

Comunicatele de presă au fost preluate în special de presa scrisă din județul Maramureș, 

asigurând o bună vizibilitate în spațiul public la nivelul județului a activităților 

desfășurate de către instituție. 

A fost asigurat accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public. 

S-au asigurat condițiile de desfășurare a ședințelor Consiliului Consultativ prin 

distribuirea materialelelor supuse dezbaterilor și asigurarea secretariatului , până în luna 

septembrie 2017 . 
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Capitolul XVIII.   
Noutăţi legislative survenite pe parcursul anului 2017 în legislaţia 
specifică 

 
1. Programul ,, Prima chirie” adoptată prin ,, HG nr.374/2017 cu privire la prima de relocare 
acordată șomerilor care se angajează la peste 50 de km de casă ” ; 
1. Cine beneficiaza de prima de relocare? 
Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în 
muncă, potrivit legii, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o altă localitate 
situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca 
urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în 
localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul 
domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.  
Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în 
situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 
lei/lună. 
Prin sintagma «venituri nete lunare realizate» se înţelege, după caz, următoarele venituri nete realizate 
lunar: 
  a) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
  b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  c) venituri din pensii, definite conform art. 99 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  d) venitul minim garantat acordat lunar conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  e) indemnizaţia de şomaj acordată lunar conform Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
   f) stimulentul de inserţie, indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 
ani, respectiv 3 ani şi indemnizaţia de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani 
Prin sintagma cheltuieli pentru locuire se înţelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a 
utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă. 
 În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă 
de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, 
prima de relocare nu se acordă. 
Prima de relocare prevăzută la art. 76^2 se acordă la cerere şi nu se cumulează cu prima de activare, cu 
prima de încadrare sau cu prima de instalare prevăzute la art. 73^2, la art. 74, respectiv la art. 75. 
 
Nu beneficiază de prima de relocare: 
   a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la 
art. 74 şi 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare; 
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  b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu 
în ultimii 2 ani; 
   c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este 
deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat şi 
la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; 
   d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată pentru angajare pe durata 
determinata, iar ulterior, durata contractului a fost transformata in nedeterminata; 
   e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data 
solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile 
legii; 
  f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i 
încadra în muncă. 
   g) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care îşi 
schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a 
încadrării în muncă. 
 
2.Modificări legislative  în ceea ce privește ucenicia la locul de muncă  
Prin Legea nr. 164 din 10 iulie 2017 au fost aduse o serie de modificări Legii nr. 279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă. 
Angajatorii interesați pot recurge la calificarea propriilor angajați și prin programe de formare 
profesională reprezentate de ucenicia la locul de muncă, conform prevederilor prezentei legi. 
Principala modificare adusă Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă se referă la subvenția 
acordată angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj. 
Astfel, angajatorul care încheie un contract de ucenicie, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării 
contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor 
pentru șomaj în limita fondurilor alocate pentru destinație. 
Înainte de această modificare, subvenția se acorda în cuantum  de 60% din valoarea indicatorului social 
de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă ( 300 lei) . 
Organizarea uceniciei la locul de muncă se face  pe baza unui contract individual de muncă pe durată 
determinată. 
Conform prevederilor actului normativ menţionat, în funcție de nivelul de calificare pentru care se face 
perioada de ucenicie, contractele nu vor putea dura mai puțin de:  
12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor 
corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 
24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor 
corespunzătoare unei calificări de nivel 3;  
36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor 
corespunzătoare unei calificări de nivel 4.  
Contractele de ucenicie își produc în continuare efectele în același fel, nefiind afectate de noile 
prevederi. 
 
3.Subventionarea angajatorilor care incadreaza absolventi de invatamant superior pe perioada 
efectuarii stagiului de practica - Legea 335/2013, modificata de Legea nr. 164/11.07.2017 intra in 
vigoare din 10.08.2017 
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Potrivit art.31 alin.(5) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare pentru absolvenţii de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul in profesie se 
considera perioada stagiu. Prin aceasta perioada de stagiu se asigura tranziţia absolvenţilor de 
învăţământ superior de la educaţie la piaţa muncii. 
Pe perioada de stagiu se încheie contractual de stagiu-un contract încheiat intre angajator si stagiar, 
anexa la contractual individual de munca. Durata acestuia este de 6 luni. Pe perioada stagiului 
angajatorul desemnează un mentor (cu experienţă profesionala de cel puţin 2 ani) care are rolul de  a 
coordona stagiarul pe durata stagiului. Perioada de stagiu se încheie cu eliberarea unui certificate/unei 
adeverinţe semnat/semnate de angajator. 
Conform Legii 335/2013 pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de 6 luni de debut în 
profesie se considera perioada de stagiu (art.31, alin.5 din Codul muncii). 
Realizarea stagiului, drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu sunt 
stabilite prin contractul de stagiu, care se încheie odată cu încheierea contractului individual de 
muncă, anexa la c.i.m., cu o durată de şase luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este 
prevăzută o altă perioadă de stagiu. Contractul de stagiu se încheie obligatoriu intre angajator si 
stagiar, în formă scrisă, în limba română, în baza unui model cadru stabilit prin normele metodologice. 
Pentru finanţarea din bugetul asigurărilor de şomaj, angajatorii care încheie un contract de stagiu 
primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de 
stagiu pentru acel stagiar, o sumă  in cuantum de 1350 lei/luna, în limita fondurilor alocate cu această 
destinaţie. 
Suma se acorda lunar, proportional cu timpul efectiv lucrat de stagiar. 
** modificari aduse prin Legea nr.164/2017 care va intra in vigoare in 10 august 2017. 
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CONCLUZII 
 
Prin raportul prezentat, am arătat că piața forței de muncă reprezintă una dintre cele mai importante 

piețe deoarece tranzacționează cea mai prețioasă resursă: munca. Această piață implică întotdeauna 

stabilirea unei strânse conexiuni între cererea și oferta de muncă, reflectând totodată legăturile 

reciproce dintre realitățile demografice care determină oferta de muncă și cele ale dezvoltării 

economico-sociale care determină cererea de muncă. 

Implementarea programelor de ocupare, prin noile modificări legislative inițiate de Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale, care au vut ca scop extinderea și diversificarea măsurilor active (prima de activare, 

prima de relocare, stagiatura, ucenicia la locul de muncă etc) au avut ca rezultat creșterea gradului de 

ocupare a forței de muncă în județul nostru, scopul nostru principal. 

Datele statistice privind şomajul înregistrat în 2017 evidențiază, la fel ca în anii anteriori, o stabilizare a 

ratei şomajului în jurul valorii de 3 %, cu fluctuaţii sezoniere mici. 

 

 Rata scăzută a şomajului la nivel județean şi menţinerea acesteia la un nivel aproape constant arată o 

stagnare în activităţile economice de bază, consumatoare de resurse de muncă, în pofida creşterii PIB şi 

capacitate redusă a economiei de a reacţiona la diferitele categorii de stimuli.  

 

În aceste condiţii, intrarea pe piaţa muncii a promoţiilor de absolvenţi are un impact perceptibil, 

determinând o creştere sensibilă a ratei şomajului în lunile septembrie şi octombrie. 

Aceste constatări sunt argumentate şi prin oferta de locuri de muncă, insuficient de consistentă, 

cu structuri neconforme cu nivelul educaţional şi cu competenţele celor care caută loc de muncă. 

În urma analizei întreprinse în această lucrare, am desprins următoarele constatări și  concluzii:  

 Piața forței de muncă din județul Maramureș  reflectă în mare tendințele de la nivel 

național. Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei românești, au dat și în 

județul Maramureș o nouă dimensiune problemei adaptării forței de muncă la cerințele pieței.  

 Cu toate că, populația județului a scăzut simțitor, rata natalității în Maramureș s-a menținut 

tot timpul peste rata națională, în timp ce rata mortalității a fost sub valoarea națională. Asta înseamnă 

că scăderea continuă a populației județului nu s-a datorat atât de mult fenomenelor demografice legate 

de fertilitate și mortalitate, ci mai mult de fenomenul migraționist observându-se și o “feminizare” a 

acestuia și, mai mult, datorită restructurărilor economice masive, tinerii, mai ales, au preferat să 

migreze.  

 În ceea ce privește aspectele legate strict de piața forței de muncă, se poate observa că 

județul Maramureș a fost caracterizat de o rată aproape identică de activitate pentru bărbați și femei, 

chiar în unii ani mai mare pentru femei; cea mai mică rată a șomajului a fost înregistrată în octombrie 

1996 (11,2 %), urmată  de o explozie care a dus la cea mai ridicată rată a șomajului doi ani mai târziu 

(aprilie 1999 cu 11,2%), pricipalul motiv fiind restructurarea sectorului minier și a industriilor conexe 

lui.     
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 Legat de nivelul de calificare al forței demuncă, se știe foarte bine că piața forței de muncă 

din România este deficitară la locurile de muncă dedicate persoanelor cu studii superioare. Spre 

deosebire de alte aspecte analizate înainte, care au diferențiat județul Maramureș de specificul țării, 

am constatat că agenții economici din acest județ caută să angajeze  aimediat, sa fie tineri și cu 

experiență.  

 În ultimii ani, discuții din ce în ce mai aprinse se poartă pe tema corelării programelor de studii 

universitare cu cerințele pieței forței de muncă. În acest mod am avea, din punctul de vedere al 

mediului de afaceri din județul Maramureș, o mai bună integrare a proaspeților absolvenți pe piața 

forței de muncă. Efectul ar fi extrem de important, luând în considerare rezultatele analizei pieței 

forței de muncă la nivel național, care arată o rată a șomajului extrem de mare (peste 20% în ultimii 

ani) în rândul tinerilor.  

 

Tinerii care nu au reușit să se integreze pe piața muncii consideră că acest lucru este rezultat de mai 

mulți factori dintre care enumerăm: nu au experiență profesională, li s-au oferit salarii foarte mici, 

competiția pe piața muncii este foarte mare,li s-au oferit slujbe sub nivelul pregătirii lor profesionale. 

Prin urmare, tinerii care încă nu au avut experienţe pe piaţa muncii proiectează locul de muncă pe care 

îl vor avea la un moment dat ca fiind suma aşteptărilor lor. Asemeni acestora, tinerii care au intrat deja 

pe piaţa muncii, înainte de interacţiunea directă cu un loc de muncă, aveau proiecţii şi aşteptări 

nerealiste. Cu toţii sunt de acord că în urma acestei interacţiuni, aşteptările lor s-au modificat, 

adaptându-se la ceea ce piaţa muncii poate să ofere în realitate. 

 Majoritatea angajatorilor maramureșeni sunt tradiționaliști, preferând forma clasică de program. 

efectivul celor care acceptă și fac angajări și în regim part-time fiind de doar 5%. 

 

În vederea creşterii gradului de ocupare în România şi reducerea nivelului şomajului va trebui să se 

acţioneze în direcţia sporirii investiţiilor şi a susţinerii unei creşteri economice durabile.  

De asemenea, o direcţie importantă o constituie dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, 

deoarece acestea trebuie privite ca principalele promotoare  ale inovaţiei şi ocupării forţei de muncă.  

 

Pentru o dezvoltare economică și creșterea eficienței SPO, ne-am propus să acţionăm mai intens în 

următoarele direcții, pentru:  

• reducerea şomajului în rândul tinerilor, în special al tinerilor NEETs, prin aplicarea măsurilor de 

stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor de învâţământ, consiliere 

profesională,cursuri de formare profesională, consultanţă pentru înfiinţarea de mici afaceri;  

• reducerea şomajului de lungă durată, prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează 

înainte de expirarea perioadei de indemnizare, prime de activare pe piața muncii, stimularea 

mobilităţii, prin măsuri de subvenţionare a forţei de muncă angajată în programe de ocupare 

temporară;    
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• perfecţionarea profesională continuă, prin organizarea de cursuri şi pentru persoanele care şi-au 

întrerupt activitatea, astfel încât, la reluarea acesteia, să-şi poată îndeplini atribuţiile de serviciu, iar 

pe de altă parte, diversificarea competenţelor profesionale în scopul facilitării integrării acestora pe 

piaţa fortei de munca;  

• asigurarea unui climat concurenţial adecvat, capabil să stimuleze creşterea competenţei, calităţii şi 

performanţelor profesionale ale factorului uman;  

• creşterea flexibilităţii pieţei muncii, sub aspect intern, extern şi salarial;   

 

Generația milenialilor (Generația Y) dă startul schimbărilor  în conceptul nou de recrutare a forței 

de muncă, iar angajatorii trebuie să se adapteze la aceste schimbări. Milenialii sunt în număr din ce 

în ce mai mare pe piața forței de muncă, adică angajații născuți în anii `80 și `90 vor reprezenta 75% 

din forța de muncă până în anul 2025. Firmele vor trebui, deci, să adopte noi abordări de învățare și 

dezvoltare, ca să satisfacă nevoile acestei generații. Așteptările acestei  generații Y s-au schimbat în 

mod semnificativ fașă de cele ale predecesorilor lor și această nepotrivire este de fapt înrădăcinată în 

apetitul lor pentru tehnologie. 

 

 Specialiștii în domeniu avertizează că mutarile care se vor produce la nivelul pieței muncii în 2017 

vor fi profunde, iar pe lângă cele enumerate mai sus vor mai fi și altele. Elementul cheie care trebuie 

reținut este acela al dezvoltarii tehnologice pe toate planurile și la toate nivelurile, ceea ce va 

atrage transformari semnificative atat în ceea ce priveste productia, cât și managementul 

intreprinderii. 

 

De ce? Pentru că aptitudinile care îi calificau în trecut pentru a obține un job nu mai sunt valabile în 

prezent. Pe fondul unei piețe globale din ce în ce mai competitive precum și a modernizării tehnologiei, 

ceea ce te face azi un angajat de succes, mâine s-ar putea să nu mai însemne chiar nimic. 

 

Evoluția tehnologică care a luat cu asalt societatea în ultimii ani a făcut ca responsabilitățile și 

competențele să fie din ce în ce mai complexe și, de cele mai multe ori experiențele anterioare să 

nu mai fie atât de relevante. Responsabilitățile se schimbă constant odată cu automatizarea și odată 

cu dezvoltarea din ce în ce mai vizibilă a inteligenței artificiale. Pe de altă parte, în ce privește 

tehnologia, trebuie să ținem cont aici și de un aspect la fel de important: cu toate că tehnologia s-a 

dezvoltat extrem de rapid în ultimii ani, ea nu reușește, totuși, să rezolve problema deficitului de forșă 

de muncă calificată. Sunt multe domenii în care tehnologia nu va putea înlocui vreodată factorul uman. 

 

Având în vedere faptul că, în prezent, patru generații diferite lucrează în paralel (de la egoiștii și 

scepticii generației “boomers”, la tradiționaliștii generației X, la cei din generația Y sau Z, oameni cu 

convingeri și valori diferite), un viitor angajator ori manager va trebui să știe cum să gestioneze 

simultan așteptări extrem de diferite și  să aibă capacitatea de a valorifica diferite stiluri de lucru și 
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experiențe. Specialiștii în HR spun că, schimbarea se va întâmpla atât de repede încât 50% dintre  

joburile cre există astăzi nu vor mai exista în următorii 10 ani. Astfel angajatorii vor trebui să fie din ce 

în ce mai sensibili la diferențele culturale dintre generații și vor trebui să învețe să construiască o 

cultură organizațională în medii non-tradiționale. 

În contextul de mai sus, piața muncii din Maramureș va trebui să adopte și ea regulile europene și 

globale. Practic, angajatorii vor trebui să ofere nu numai job-uri decent plătite, ci și locuri în care 

angajații să se simtă confortabil. Sentimentul de superioritate față de angajați trebuie să dispară cu 

totul din atitudinea angajatorilor. Un alt aspect important ar fi că, în următorii ani, fluctuația de 

personal va crește deoarece noua generație este una ”exploratoare”,  ei vor încerca în permanență ceva 

nou, diferit, pentru că tinerii consideră asta ca făcând parte din evoluție, din dezvoltarea pieței muncii, 

dar și a societății în general. 

În concluzie, angajatorii, în procesul de recrutare, trebuie sa-și creeze alte modalități care să facă față 

acestui proces, să se adapteze cât mai bine noilor trenduri, noilor tehnologii și nu în ultimul rând, noilor 

generații. 
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