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 Raportul sinteză referitor la activitatea A.J.O.F.M. Harghita 

în luna martie 2019 

 

 

A.J.O.F.M. Harghita organizează şi desfăşoară activitatea de ocupare şi formare a 

forţei de muncă precum şi de protecţie a persoanelor neîncadrate în muncă. Măsurile 

prevăzute de Legea 76/2002 cu modificările şi completările apărute, au drept scop   

realizarea următoarelor obiective pe piaţa muncii: 

- creşterea gradului de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în 
concordanţă cu locurile de muncă vacante comunicate de angajatori  

- sporirea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile: 
tineri , şomeri de lungă durată, persoane de etnie roma, cu dizabilităţi etc. 

- implementarea măsurilor de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de 
muncă pentru şomeri 

- stimularea participării la formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă  

- asigurarea egalităţii şanselor pe piaţa muncii; 
- stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă; 
- stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă, 
- anticiparea pe termen scurt şi mediu a tendinţelor de schimbare şi a evoluţiilor pieţei 

muncii în baza analizelor periodice,  
- creşterea mobilităţii forţei de muncă în condiţiile schimbărilor structurale care se 

produc în economia naţională; 
- protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj. 
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Din programul de ocupare pentru anul 2019 până la sfârşitul lunii martie au fost 

realizaţi următorii indicatori: 

     

Nr.crt. 
Tip măsură 

Program la 

31.03.2019 

Realizat la 

31.03.2019 

Program 

realizat 

procente 

1. Total pers.cuprinse la măsuri active 1800 1750 97 

2. TOTAL persoane încadrate 800 989 124 

3. Program de angajare prin mediere 378 837 222 

4. 
Nr. persoane cuprinse la servicii de 

informare şi consiliere profesională 

1234 1494 121 

5. 
 Încadrari prin cursuri de formare 

profesională 

63 61 98 

6. 

Completarea veniturilor pt.şom.care 

se încadrează înainte de expirarea 

şomajului 

63 49 78 

7. 
Încadr.şom.peste 45 ani sau someri 

unici sust. ai fam. monoparentale 

128 0 0 

8.  
Acordare de subventii angajatorilor 

care incadreaza tineri NEET 

5 3 60 

9. 
Acordare de subventii angajatorilor 

care incadreaza someri de lunga dur. 

3 0 0 

10. 
Incadr.şom.care mai au 5 ani până la 

pensie 

1 0 0 

11. 
Stimularea mobilităţii forţei de 

muncă  

11 8 71 

12. 
Încadr.abs.din instit.de învăţământ, 

prin subvenţionarea locului de muncă 

50 0 0 

13. 
Incadr.persoane cu handicap prin 

subventionarea locurilor de muncă 

1 1 100 

14. 
Acordarea de prima de incadrare 

absolventi 

15 0 0 

15. Servicii de cons. şi asist.pt. 

începerea unei activit. îndep. sau pt. 

3 0 0 
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iniţ. unei afaceri 

16. 

Nr. persoane cu care s-au încheiat 

contracte de solidaritate conform 

Legii nr.76/2002  

1 0 0 

17. 

Acordarea de subvenţii angajatorilor 

de inserţie pe baza  contractelor  de 

solidaritate , conform Legii 

nr.76/2002 

1 0 0 

 

   Vă informăm că în data de 12 aprilie 2019 orele 9,00, AJOFM Harghita va organiza Bursa 

generală a locurilor de munca vacante în următoarele locaţii: 

- Miercurea Ciuc, Casa de Cultură a Sindicatelor , P-ţa Libertăţii , nr. 16 , tel. 0266-
372182 

- Odorheiu Secuiesc, Casa Tineretului Marton Aron , Str. Şcolii nr. 2, tel. 0266-217820 
- Gheorgheni , Restaurant Szilagyi, , P-ța Libertății nr.17., tel. 0735534382 

 

 

Cu stimă, 

Tiberiu Pănescu 

Director executiv 

 

 

Întocmit, 

Jano Edit Andrea 

Şef serviciu APMES 


