Informare privind activitatea desfăşurată de AJOFM Călăraşi
în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015
Politicile promovate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Călărași în domeniul ocupării au ca scop creşterea gradului de ocupare a forţei de
muncă şi implicit reducerea ratei somajului.
In anul 2015, obiectivele generale şi specifice ale Agenției Județene pentru
Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Calarasi, măsurile pentru implementarea acestor
obiective şi a indicatorilor cantitativi şi calitativi rezultaţi din cuantificarea
priorităţilor cuprinse în documentele strategice guvernamentale în domeniul ocupării şi
formării profesionale a forţei de muncă, au fost stabilite in concordanta cu Contractul
de Performanţă Managerială pentru anul 2015.
Indicatorii de performanță ai AJOFM Călărași pentru anul 2015, stabiliti prin
Contractul de management, se prezintă după cum urmează, conform Fişei de evaluare
a indicatorilor de performanţă managerială pentru anul 2015, luna noiembrie:
Nr.
Crt.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
6.a)
6.b)
7.

Denumire indicator
Gradul de ocupare a locurilor de
muncă vacante comunicate de
angajatori şi înregistrate de
ANOFM
Gradul de ocupare a tuturor
persoanelor din evidenţa ANOFM
aflate în căutare de loc de
muncă
Rata de participare a șomerilor
la cursuri de formare
profesională
Ponderea participării femeilor
la cursuri de formare
profesională în total șomeri
participanți la cursuri
Rata de participare a şomerilor
la măsuri active
Rata de participare a şomerilor
la măsuri active în primele luni
de la înregistrare, respectiv:
în primele 4 luni de la
înregistrare în cazul tinerilor
în primele 6 luni de la
înregistrare în cazul adulţilor
Ponderea tinerilor cu vârsta mai
mică de 25 de ani care ocupă un
loc de muncă, participă la un

Valoare
stabilită
prin
contract

% sau
valoare
programat
ă
noiembrie
2015

Realizat la
data de 30
noiembrie 2015
Valoare

%

Punctaj
indicatori
de
realizat

Punctaj
total
realizat

75%

75

70,55

1,00

0,94

35%

32

23,16

1,00

0,72

12%

11

12,30

1,00

1,00

53%

53

44,88

1,00

0,85

100

76,91

1,00

0,77

100%

100

99,62

0,50

0,50

75%

75

79,38

0,50

0,50

75%

75

37,39

1,00

0,50

100%
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8.
8.a)
8.b)
9.

10.

10.a)
10.b)

curs de formare profesională,
încheie un contract de ucenicie
la locul de muncă sau încheie un
contract de stagiu* în total
tineri cu vârsta mai mică de 25
de ani înregistrați
Ponderea persoanelor ocupate
din totalul participanţilor la
măsuri active
la 3 luni de la participarea la o
măsură activă
la 6 luni de la participarea la o
măsură activă
Ponderea
persoanelor
din
grupurile cu nevoi speciale care
beneficiază de servicii de
informare
şi
consiliere
profesională în numarul total de
persoane din grupurile cu nevoi
speciale din evidenţa ANOFM
Ponderea persoanelor ocupate
din
rândul
absolvenților
programelor
de
formare
profesională (PPAFP) la:
6 luni de la data susţinerii
examenelor de absolvire
12 luni de la data susţinerii
examenelor de absolvire

20%

20

21,39

0,75

0,75

25%

25

25,44

0,75

0,75

65%

65

86,76

0,50

0,50

40%

40

35,4

0,50

0,44

30%

30

58,88

0,50

0,50

Realizat: 8,72%
Din analiza indicatorilor de performanță la 30 noiembrie 2015, se constată nerealizarea
următorilor indicatori:
Indicatorul 1: Gradul de ocupare a locurilor de muncă vacante comunicate de
angajatori şi înregistrate de ANOFM, programat la 30 noiembrie 2015 - 75%, realizat –
70,55%;
Indicatorul 2: Gradul de ocupare a tuturor persoanelor din evidenţa ANOFM aflate în
căutare de loc de muncă, programat la 30 noiembrie 2015 - 32%, realizat 23,16%;
Indicatorul 4: Ponderea participării femeilor la cursuri de formare profesională în total
șomeri participanți la cursuri, programat la 30 noiembrie 2015 - 53%, realizat 44,88%;
Indicatorul 5: Rata de participare a şomerilor la măsuri active, programat la 30
noiembrie 2015 - 100%, realizat 76,91%;
Indicatorul 7: Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de 25 de ani care ocupă un loc de
muncă, participă la un curs de formare profesională, încheie un contract de ucenicie la
locul de muncă sau încheie un contract de stagiu în total tineri cu vârsta mai mică de
25 de ani înregistrați, programat la 30 noiembrie 2015 - 75%, realizat 37,39%;
Indicatorul10.a): Ponderea persoanelor ocupate din rândul absolvenților programelor
de formare profesională (PPAFP) la: 6 luni de la data susţinerii examenelor de
absolvire, programat la 30 noiembrie 2015 - 40%, realizat 35,40%.
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Din analiza valorilor programate cu cele realizate, se constată o diferență foarte mica
între cifra programată și cea realizată, fiind determinate de următoarele cauze
obiective:
- Oferta de locuri de muncă vacante scăzuta, în comparație cu rata șomajului în
creștere prin înregistrarea absolvenților promoția 2015;
- Ponderea mare a bărbaților în stocul șomerilor, de unde rezulta o pondere mai mare
de participare a bărbaților la măsuri active, comparativ cu femeile aflate în evidență;
- Menținerea unui echilibru între măsurile active aplicate și ponderea persoanelor
ocupate;
- Interes scăzut din partea angajatorilor în ocuparea tinerilor cu vârsta mai mică de 25
ani, încheierea contractelor de ucenicie, respectiv a unui contract de stagiu,
angajatorii preferand forța de muncă calificată și cu experientă în domeniu;
- Ponderea mare a persoanelor beneficiare de ajutor minim garantat în total șomeri,
persoane fără studii sau studii incomplete și imposibilitatea participării acestora la
masurile active oferite de agenție;
- Inchiderea aplicatiei SINTEC la 23.12.2015 si nu la 05.01.2016, ceea ce a facut
imposibila incarcarea rezultatelor aferente lunii decembrie 2015, rezultate care sunt
reflectate doar in programele de ocupare si programul de formare profesionala pentru
anul 2015.
In cadrul Programului de Ocupare pentru anul 2015, situatia se prezinta, dupa cum
urmeaza:
Nr.
crt.
1
2
3

Tip masura/ Numar persoane ocupate
Total persoane cuprinse la masuri active
Total persoane ocupate prin servicii de mediere a muncii
Servicii de informare si consiliere profesionala
Total persoane ocupate prin servicii de formare profesionala

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Completarea veniturilor somerilor care se incadreaza inainte de
expirarea indemnizatiei pentru somaj
Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca someri
peste 45 de ani sau someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale
Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca
persoane care mai au 5 ani pana la pensie
Stimularea mobilitatii fortei de munca
Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca
absolventi de invatamant
Număr persoane cu care s-au incheiat contracte de solidaritate
conform Legii nr 76/2002
Acordarea de subventii la angajatorii de insertie, pe baza contractelor
de solidaritate, conform Legii nr. 76/2002
Alte masuri active, din care: cursuri fonduri FSE
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Prevazut
2015
12.000
2.800
900

Realizat
2015
8.205
2.735
998

450

348

180

195

150

76

5
25

2
28

30

20

5

1

5
150

1
210

Din analiza valorilor programate cu cele realizate, se constată o diferență foarte mica
între cifra programată și cea realizată, fiind determinate de următoarele cauze
obiective:
- intrari in evidenta AJOFM mai mari decat prevazute a se realiza: 12.000 planificat
fata de 8.205 realizat;
- Oferta de locuri de muncă vacante scăzuta, în comparație cu rata șomajului în
creștere prin înregistrarea absolvenților promoția 2015;
- Menținerea unui echilibru între măsurile active aplicate și ponderea persoanelor
ocupate;
- Interes scăzut din partea angajatorilor în ocuparea tinerilor absolventi, a persoanelor
peste 45 ani, a persoanelor care mai au 5 ani pana la pensie, cat si a ucenicilor,
angajatorii preferand forța de muncă calificată și cu experientă în domeniu.
Pentru anul 2015, în scopul creşterii gradului de ocupare a persoanelor defavorizate,
care au probleme de reintegrare socială, au fost implementate urmatoarele programe
speciale de ocupare:
1. Programul special pentru localităţi din mediul rural. Programul vizează următoarele
localităţi din judeţul Călăraşi: Curcani, Chiselet, Luica, Galbinasi si Soldanu, 80
persoane ocupate prevazut a se realiza in anul 2015, realizat in anul 2015 - 135
persoane ocupare;
2. Programul special de ocupare a fortei de munca pentru comunitati cu numar mare
de etnici rromi, program ce vizeaza localitatile Curcani, Dor Marunt, Dragalina,
Minastirea si Sarulesti, prevazut a se realiza in anul 2015 – 40 persoane ocupate,
realizat in anul 2015 - 48 persoane ocupate;
3. Programul privind numarul elevilor si studentilor, prevazut a se realiza in anul 2015 –
10 elevi si studenti ocupati, realizat in anul 2015 - 1 elev ocupat.
În cadrul Planului de formare profesională, in anul 2015 AJOFM Călăraşi a realizat
următoarele:
- cuprinderea unui număr de 1.526 persoane față de 999 persoane;
- organizarea unui număr de 90 cursuri de (re)calificare față de 70 cursuri propuse a se
organiza, dintre care 42 cursuri organizate cu CRFPA Călăraşi, iar 48 cursuri prin
furnizorii de formare profesională autorizaţi. Un număr de 45 programe de formare
profesională au fost finanțate din BAS, iar alte 45 din fonduri europene.
Situaţia şomajului şi evoluţia sa în anul 2015 fata de anul 2014, se prezinta dupa cum
urmeaza:
Total şomeri, din
şomeri indemnizaţi
şomeri
care:
neindemnizaţi
31.12.2014

8.599

1.887

6.442

31.12.2015

7.232

1.278

5.954
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In cadrul proiectului - “Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane!
ID 129247, beneficiar AJOFM Călărași, proiect este finanţat prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5: „ Promovarea
măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2: „Promovarea
sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea
resurselor umane și ocuparea forței
de muncă” și are ca Obiectiv general:
îmbunătățirea sanselor de ocupare pentru 1121 de șomeri, persoane inactive, aflate în
căutarea unui loc de muncă, din mediul rural al regiunilor BI, SM si SV, prin
participarea acestora la programe integrate de consiliere, informare, mediere.
Valoare
prognozată1
Indicatori

Indicatori de realizare imediată (output)3
Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate
Număr de participanţi la instruire - sustenabilitate zone rurale
Număr de participanţi FSE din mediul rural
Număr de participanţi FSE – femei
Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare sustenabilitate zone rurale
Numărul participanţilor din zonele rurale, din care: persoane
ocupate în agricultura de subzistenţă
Numărul participanţilor la campanii de informare şi
conştientizare
Numărul participanţilor la programe de formare profesională
Indicatori de rezultat4
Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate
certificaţi (%):
Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate
certificaţi (%), dintre care: femei:
Ponderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul
programelor integrate, care au obţinut un loc de muncă (%):
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea
la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau şiau găsit un loc de muncă (%):
Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de
muncă în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale
Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de
pregătire – sustenabilitate zone rurale
Număr de participanţi la instruire certificaţi - sustenabilitate
zone rurale
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Valoare realizată
până la ultimul
RTF aprobat2
Perioada
31.03.201429.11.2015

1121
230
1121
673
1121

1344
240
1356
769
1344

50

56

1121

1356

891

1023

90
60
19
3
197
30
230

995
689
224
396
42
5
238

Grup ţintă realizat in perioada de implementare a proiectului:
Grup ţintă5
Valoare
Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat 7
6
prognozată
Perioada: 31.03.2014-29.11.2015
Femei
Bărbaţi
Femei
Bărbaţi
Persoane în căutarea unui loc de
90
60
94
74
muncă
Persoane inactive
57
38
91
6
Persoane ocupate în agricultura
de subzistenţă
30
20
31
25
Şomeri
43
28
72
145
Şomeri de lungă durată
300
200
408
144
Şomeri tineri
153
102
142
125

În anul 2015, AJOFM Calarasi, a intreprins, cu prioritate, următoarele măsuri:
1. Identificarea locurilor de muncă vacante prin intensificarea vizitelor la sediul
agenților economici;
2. Orientarea cu prioritate a femeilor, persoanelor defavorizate către programele de
măsuri active oferite de agenția judeteană;
3. Sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în principal, prin
informarea acestora despre oportunităţile de încadrare în muncă sau reconversie
profesională, facilitarea accesului la locurile de muncă vacante, precum şi acordarea
celorlalte servicii specializate prevăzute de lege.
4. Asigurarea accesului pentru fiecare şomer la o măsură activă în primele 4 luni de la
înregistrare în cazul tinerilor şi în primele 6 luni de la înregistrare în cazul adulţilor.
5. În privinţa tinerilor, AJOFM a aplicat o serie de iniţiative destinate promovării
ocupării în rândul tinerilor, prin:
 informarea absolvenţilor cu privire la oportunităţile şi riscurile pe piaţa muncii
(prevenirea muncii la negru şi a migraţiei ilegale etc.) şi facilitătile acordate in
urma înscrierii în evidenţele AJOFM după absolvire, în cazul în care nu şi-au găsit un
loc de muncă;
 încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor, pe perioadele vacanţelor în vederea
asigurării unei atitudini active faţă de muncă, precum şi a legăturii cu practica în
producţie.
Nicolae Chirana
Director Executiv

e an
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