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Nr. 

crt. 

Obiectivul  Acţiunea Responsabil Termen  

31.12.2016 

 Ocupare forţă 

de muncă 

   

1.  Medierea persoanelor neîncadrate în muncă, în vederea ocupării unui 

loc de muncă corespunzător cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi 

interesele acestora     

- vor fi oferite servicii de mediere  persoanelor aflate în evidenţa  

agenţiilor locale şi a punctelor de lucru, urmărindu-se încadrarea în 

anul 2016 a 15000 de persoane aflate în evidenţa AJOFM 

 

Agenţiile Locale 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Punctele de 

Lucru. 

 

 

2.  Stimularea ocupării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

prin acordarea din Bugetul asigurărilor pentru şomaj a unei alocaţii 

lunare, şomerilor indemnizaţi care se încadrează în muncă în perioada 

când se aflau in şomaj  

- se urmăreşte ca în anul 2016 un număr de 300 de şomeri indemnizaţi 

să se încadreze în muncă şi să beneficieze de această facilitate 

Agenţiile Locale 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Punctele de 

Lucru. 

 

 

3.  Stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea unei prime de 

incadrare sau instalare 

- se estimează integrarea în muncă a 25 de şomeri indemnizaţi 

Agenţiile Locale 

pentru Ocuparea 

Forţei de Munca; 

Punctele de 

Lucru 

 

 

4.  Încadrarea persoanelor defavorizate prin încheierea de contracte de 

solidaritate, în baza Legii nr.76/2002 

- conform Programului de ocupare a persoanelor marginalizate social 

pentru anul 2016, A.J.O.F.M. Neamţ va trebui să încheie un număr de 

40 de contracte de solidaritate cu persoanele supuse riscului 

marginalizarii sociale 

- prin această măsură se preconizează încadrarea a 30 persoane 

marginalizate social 

Agenţiile Locale 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Punctele de 

Lucru. 

 

 

5.  Încadrarea în muncă a şomerilor care mai au 5 ani până la pensie 

- în anul 2016, A.J.O.F.M. intenţionează să faciliteze încadrarea  a 5 

şomeri care mai au 5 ani până la împlinirea vârstei de pensionare. 

AJOFM, 

Agenţiile Locale 

pentru Ocuparea 
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31.12.2016 

Forţei de Munca; 

Punctele de 

Lucru 

6.  Accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea si implementarea 

masurilor active de ocupare. 

- in anul 2016 se vor depune proiecte cu finantare europeana, la 

care AJOFM Neamt este eligibil. 

AJOFM, 

Agenţiile Locale 

pentru Ocuparea 

Forţei de Munca; 

Punctele de 

Lucru 

 

7.  Stimularea agenţilor economici de a angaja forţă de muncă, prin 

subvenţionarea locurilor de muncă ce urmează a fi ocupate de persoane 

provenite din anumite categorii defavorizate pe piaţa muncii : 

- în anul 2016, angajatorii vor fi stimulaţi să încadreze forţa de 

muncă provenită din următoarele categorii de persoane: 

a) tineri absolvenţi ai unei forme de învăţământ. Se preconizează 

angajarea a 150 absolvenţi; 

b) şomeri în vârstă de peste 45 ani sau şomeri întreţinători unici de 

familie. Se estimează a se facilita încadrarea în muncă a 720 

persoane; 

c) încadrarea persoanelor cu handicap. Se estimează a se încadra 

în muncă 10 persoane 

 

Agenţiile Locale 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Punctele de 

Lucru 

 

8.  Organizarea „Bursei locurilor de muncă” destinată atât persoanelor 

neocupate, aflate în evidenţele A.J.O.F.M., cât şi a viitorilor absolvenţi 

promoţia anului 2016. 

 

Agenţiile Locale 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Punctele de 

Lucru 
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 Formarea 

profesionala 

   

1.  Informarea şi consilierea în carieră a persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă, în special a categoriilor defavorizate pe piaţa muncii 

- se urmăreşte încadrarea în muncă a 2000 de persoane consiliate 

Compartimentele 

de Informare şi 

Consiliere in 

Cariera  

 

 

2.  Consilierea elevilor din anii terminali din licee şi şcoli profesionale din 

judeţ 

- se urmăreşte sondarea opţiunilor profesionale, evaluarea personalităţii 

elevilor, cunoaşterea de către elev a oportunităţilor pe piaţa muncii, 

prezentarea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă 

Compartimentele 

de  

Informare şi 

Consiliere în  

Carieră  

 

 

3.  Organizarea de cursuri de formare profesională, destinate în special 

şomerilor . 

- în anul 2016, în conformitate cu Planul judeţean de formare 

profesională aprobat de A.N.O.F.M., prin Centrul de formare 

profesionala proprii ale A.J.O.F.M. şi prin furnizorii de formare 

autorizaţi, vor fi organizate 49 de cursuri. 

- la aceste cursuri urmează să participe 1100 de şomeri. 

- prin organizarea cursurilor de formare profesională, se urmareşte  

facilitarea incadrării în muncă a 250 absolvenţi . 

Centrul de 

Formare  

Profesională 

Piatra  

Neamţ si 

Unităţile de  

formare 

profesională  

Roman şi 

Tg.Neamţ 

 

4.  Intensificarea mediatizării întregii game de servicii si facilităţi oferite 

de A.J.O.F.M. atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cat 

şi angajatorilor. 

- vor fi elaborate o serie de materiale informative privind : 

serviciile prestate de către agenţie, oportunităţile de formare 

profesională, facilităţile materiale oferite atât şomerilor cât şi 

angajatorilor, etc.  

- se va intensifica publicitatea efectuata prin intermediul mass-media.   

 

Compartimentul 

Comunicare si  

secretariatul 

Consiliului  

Consultativ 
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 Integrarea 

familiilor de 

romi în 

comunitate 

   

1.  Derularea unui program special de ocupare a forţei de munca pentru 

comunităţi cu un număr mare de persoane de etnie romă. Se are în 

vedere încadrarea a 105 persoane. 

 

Consilierul 

pentru romi 
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