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AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ TIMIŞ,
ÎN ANUL 2011
În vederea diminuării şomajului în rândul tinerilor, A.J.O.F.M. Timiş a intervenit pe piaţa muncii
atât în sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi în sprijinul angajatorilor prin:
- perfecţionarea propriei activităţi;
- îmbunătăţirea raporturilor între A.J.O.F.M. şi beneficiari;
- intervenţii în sprijinul angajatorilor;
- sprijin acordat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
- modernizarea serviciilor de ocupare şi formare profesională şi eficientizarea ocupării forţei de
muncă.

I. Perfecţionarea activităţilor A.J.O.F.M. Timiş
Pentru satisfacerea unui număr cât mai mare de oferte de muncă şi sprijinul util acordat
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau a unei posibilităţi de formare, serviciile de ocupare
nu se mai fac în cadrul unor birouri specializate, ele fiind transferate la nivelul agenţiilor locale de
ocupare a cărui personal a fost instruit pentru a putea derula întreaga gamă de operaţiuni. Perfecţionarea
propriei activităţi este o prioritate având în vedere evoluţia şomajului din ultimul timp şi implicit numărul
foarte mare de solicitanţi ai serviciilor agenţiei.
Evoluţia şomajului în perioada analizată este următoarea:
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Anul 2011 a cunoscut o scădere importantă a stocului de şomeri faţă de 2010, acesta cifrându-se la
sfârşitul anului în jurul valorii de 6280 persoane, din care 3146 femei, rata şomajului fiind de 1,90%,
numărul de intrări în şomaj fiind de 27.927 persoane, iar numărul de ieşiri din şomaj cifrându-se la 30.014
persoane. Această scădere a stocului de şomeri de 49,6% faţă de anul 2010 se datorează, creşterii gradului
de ocupare a locurilor de muncă vacante din cursul anului. Acest număr mare de persoane cu care s-a
lucrat în această perioadă, precum şi numărul de agenţi economici cu care s-a lucrat, justifică atenţia care
a fost acordată de agenţia judeţeană, cât şi de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru
perfecţionarea activităţii agenţiei, precum şi a personalului care furnizează aceste servicii, prin proiecte cu
finanţare europeană.
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II. Îmbunătăţirea raporturilor între A.J.O.F.M. şi beneficiari
În vederea îmbunătăţirii raporturilor între A.J.O.F.M. şi beneficiari de servicii ai agenţiei s-a avut
în vedere o mai bună evidenţiere a beneficiarilor serviciilor de ocupare atât prin măsurile luate la nivelul
agenţiei cum au fost implementarea unor aplicaţii de încărcare şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi,
repartiţii pe locuri de muncă, liste de locuri de muncă vacante etc.
Pentru promovarea eficientă a serviciilor agenţiei prin măsurile implementate s-a asigurat
dezvoltarea şi întărirea parteneriatului social atât cu angajatorii şi asociaţiile patronale, cât şi cu angajaţii
şi organizaţiile sindicale având în vedere facilităţile şi stimulentele acordate, precum şi atingerea
obiectivelor propuse.
În cadrul Pactului Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială din Regiunea
Vest, prin intermediul Secretariatului Tehnic, s-a avut în vedere colaborarea cu ceilalţi membri în
elaborarea de proiecte pentru accesarea fondurilor structurale europene şi combaterea în acest fel a
efectelor şomajului şi a excluziunii sociale.
Pentru dezvoltarea unor rute de dezvoltare flexibile şi personalizate adaptate cerinţelor pieţei
muncii, aflate într-o permanentă schimbare, din calitatea de membru al Consorţiului Regional Vest, neam implicat în adaptarea şi eficientizarea sistemului de învăţământ profesional şi tehnic. Rezultatul
implicării agenţiei este participarea la actualizarea şi implementarea Planului Regional de Acţiune pentru
Învăţământ (PRAI) şi Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI), document elaborat de
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social – CLDPS – organism cu personalitate juridică,
unde de asemenea avem calitatea de membru.
Am dezvoltat un sistem eficient de colaborare inter-instituţională prin protocoale deja semnate cu
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, Agenţia Naţionala pentru Egalitate de
Şanse, Centrul Comunitar de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Timişoara, Agenţia Naţională
Împotriva Traficului de Persoane, Agenţia Naţională Antidrog, Agenţia Naţională pentru Romi, Serviciul
de Reintegrare Socială şi Supraveghere a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Timiş, Penitenciarul
Timişoara, pentru combaterea excluziunii şi marginalizării sociale şi pentru prevenirea tuturor formelor
de discriminare.
Tot pentru combaterea excluziunii şi marginalizării sociale, dar şi pentru a se urmări susţinerea şi
adaptabilitatea categoriilor de persoane deja ocupate, care fac parte din grupuri vulnerabile, am colaborat
cu asociaţii şi organizaţii non guvernamentale specializate, în baza protocoalelor deja semnate cu
Fundaţia Serviciilor Sociale „Bethany”, Centrul de Asistenţă Rurală, Asociaţia Filantropică Medicală
Creştină „Christiana”, Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri”, Asociaţia „Parudimos”,
Asociaţia „Generaţie Tânără” etc.
De asemenea s-a considerat importantă participarea la reuniuni, simpozioane sau conferinţe care
dezvoltă subiecte corelate cu activitatea noastră pentru promovarea serviciilor în cadrul acestora.
Tot pentru promovarea serviciilor a fost realizată mediatizarea lor în mass-media, unde de altfel
avem rubrici săptămânale în toate publicaţiile locale.

III. Intervenţii în sprijinul angajatorilor
A.J.O.F.M. Timiş a intervenit în sprijinul angajatorilor prin organizarea facilitării contactului între
angajator şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, satisfacerii cererilor de forţă de muncă prin
scurtarea termenului de recrutare a acestora, asigurarea unui echilibru între cererea şi oferta de forţă de
muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă pentru angajarea absolvenţilor şi a persoanelor marginalizate
social.
Pentru realizarea acestor deziderate, în anul 2011 au fost organizate burse a locurilor de muncă,
astfel:
- bursa generală a locurilor de muncă, la care au participat 28 de agenţi economici care au oferit
1036 locuri de muncă, pentru care au fost selectate 1104 persoane. La monitorizarea efectuată
la o lună de la organizarea acţiunii au fost încadrate 224 de persoane;
- bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, la care au participat 34 de agenţi economici care
au oferit 822 locuri de muncă, pentru care au fost selectate 1057 persoane. La monitorizarea
efectuată la o lună de la organizarea acţiunii au fost încadrate 249 de persoane.
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Tot pentru a facilita contactul direct între angajatori şi persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă şi scurtarea perioadei de recrutare a forţei de muncă au fost organizate întâlniri între agenţii
economici şi absolvenţi, reuşindu-se angajarea în această perioadă a 202 absolvenţi de învăţământ pentru
care se subvenţionează locul de muncă. Pentru creşterea şanselor de inserţie socio-profesională a
absolvenţilor şi a capacităţii acestora de a se adapta proceselor economice, avem protocoale de colaborare
semnate cu universităţile din judeţ, precum şi cu Inspectoratul Judeţean Timiş.
Tot prin subvenţionarea locurilor de muncă au fost angajaţi în perioada analizată 247 şomeri peste
45 de ani şi unici întreţinători de familie, 4 persoane cu handicap şi 5 şomeri care mai are trei ani până la
pensie. În baza Legii 72/2007 au fost, se asemenea, subvenţionate 261 de locuri de muncă pentru elevi şi
studenţi, iar în baza Legii 116/2002 s-a încadrat o singură persoane.

IV. Sprijinul acordat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
A.J.O.F.M. Timiş a avut în vedere sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în
special pe cele provenite din grupurile ţintă cum sunt: persoane disponibilizate prin concedieri colective;
tineri; femei; persoane cu handicap; romi; şomeri de lungă durată, persoane din mediul rural.
Pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective au fost realizate servicii de
preconcediere la care au participat 141 de persoane, în urma cărora au fost angajate 2 persoane, iar 7 au
fost îndrumate şi plasate în măsuri pentru stimularea ocupării, respectiv consiliere şi formare profesională.
Pentru a stimula angajarea şomerilor, au fost completate veniturile salariale pentru 521 şomeri
care s-au încadrat înainte de expirarea perioadei de şomaj. De asemenea, pentru stimularea mobilităţii
forţei de muncă s-au acordat prime de încadrare şi instalare pentru 22 de şomeri iar pentru 44 de
absolvenţi s-a acordat prima de încadrare.
Pentru combaterea excluziunii de pe piaţa muncii a persoanelor de etnie romă, în anul 2011, au
fost cuprinse serviciile furnizate de către agenţie 623 de persoane, din care au fost angajate 402 de
persoane.
Urmărind creşterea gradului de ocupare la nivelul judeţului, precum şi sprijinirea persoanelor
disponibilizate, între A.J.O.F.M. Timiş şi administraţia publică locală, precum şi cu alte instituţii din
judeţ, a existat o colaborare permanentă în vederea depistării de oportunităţi de angajare.
S-a avut de asemenea în vedere reexaminarea situaţiei şomerilor de lungă durată care au fost
contactaţi în vederea angajării sau pentru a li se furniza servicii de informare şi consiliere de carieră sau
formare profesională. În urma acestei acţiuni au fost angajate până la sfârşitul anului 431 de astfel de
persoane.
În ceea ce priveşte munca în străinătate, în anul 2011 au fost consiliaţi un număr de 330 de
persoane pentru găsirea unui loc de muncă în străinătate, atât prin reţeaua EURES, cât şi în baza
Acordurilor bilaterale semnate între România şi ţări precum Germania, Elveţia şi Franţa. În perioada
analizată în baza acordului cu Germania 12 de persoane au obţinut contracte de muncă prin serviciu de
„mediere rapidă”.
O altă activitate este medierea angajatorilor care doresc să recruteze personal din afara Spaţiului
Economic European fiind consiliaţi în vederea întocmirii ofertei pentru SEE şi a eliberării adeverinţei
pentru obţinerea permisului de muncă.

V. Modernizarea şi gestionarea serviciilor de ocupare şi formare profesională
şi eficientizarea ocupării forţei de muncă
Pentru creşterea calităţii serviciilor furnizate de către agenţie, am avut în vedere accesarea
fondurilor europene cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, atât pe Axa prioritară 4 – Modernizarea Serviciului Public de
Ocupare, cât şi pe Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare.
În acest sens, A.J.O.F.M. Timiş are în implementare proiectul strategic cu titlul ,,SPO On-line Întâlnirea între cererea şi oferta de forţă de muncă”, POSDRU/111/4.1/S/92111, în calitate de
beneficiar, proiect situat pe Axa prioritară 4 – ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul
major de intervenţie 4.1 – „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.
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Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 01.06.2011 – 31.05.2013,
având o valoare totală de 5.828.690,20 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea serviciilor furnizate de Agenţia de
Ocupare prin utilizarea spaţiului virtual pentru serviciile de consiliere şi mediere furnizate.
Tot în calitate de beneficiar, A.J.O.F.M. Timiş a câştigat proiectul strategic cu titlul: ,,SPO-RU.
Dezvoltarea competenţelor Resursei Umane a SPO din România, necesare furnizării serviciilor de
calitate”, proiect ce urmează a fi contractat, fiind, de asemenea situat pe Axa 4, dar pe Domeniul major
de intervenţie 4.2 – „Profesionişti pe piaţa muncii”. Durata proiectului este de 24 de luni, iar valoarea
totală este de 8.814.234.68 lei, obiectivul general al proiectului fiind: Creşterea capacităţii personalului
propriu de a planifica proiecte de dezvoltare a SPO şi de a furniza beneficiarilor servicii de calitate,
necesară satisfacerii cerinţelor tot mai complexe ale pieţei muncii.
De asemenea, în calitate de beneficiar A.J.O.F.M. Timiş a finalizat implementarea proiectului
grant „Şanse pentru tineri”, derulat între 2009-2011, cu o valoare totală de 1.821.238 lei. Proiectul s-a
situat pe Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1
„Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” şi a avut ca obiective generale: Creşterea
ratei de ocupare a tinerilor şomeri în vederea dezvoltării potenţialului socio-economic al judeţului Timiş
şi Facilitarea integrării pe piaţa muncii a tinerilor şomeri din judeţul Timiş prin diversificarea serviciilor
oferite acestora.
Menţionăm că A.J.O.F.M. Timiş este parteneră în trei proiecte strategice, situate pe Axa prioritară
4 – ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, cu agenţiile de ocupare din Arad, Caraş Severin şi
Sibiu, două proiecte fiind în stadiu de implementare şi unul în stadiu de contractare, valoarea totală a
acestora însumând 30.509.121 lei.
Pe Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1
„Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, A.J.O.F.M. Timiş este parteneră în trei
proiecte astfel:
Cu Fundaţia Româno-Germană, în proiectul strategic: „Creşterea gradului de ocupare a forţei de
muncă prin măsuri integrate în cooperare transnaţională”, aflat în curs de implementare din 2009, pe o
perioadă de trei ani, având valoarea totală de 12.618.410 lei.
Cu Şcoala de Afaceri şi Meserii din Timişoara, în proiectul grant „Set integrat de măsuri active
de ocupare pentru 150 de şomeri şi persoane inactive în judeţul Timiş”, aflat, de asemenea în curs de
implementare din ianuarie 2011, pe o perioadă de 16 luni şi cu o valoare de 1.050.950 lei.
Şi cu Fundaţia pentru cultură şi învăţământ „Ioan Slavici”, tot într-un proiect grant, cu titlul: „Noi
oportunităţi de integrare pe piata muncii în Regiunea de Vest”, în valoare de 1.070.535 lei, aflat în
implementare din februarie 2011 pe o perioadă de 18 luni.
În acelaşi timp, personalul A.J.O.F.M. Timiş este implicat într-o serie de proiecte aflate în
implementare la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, după cum urmează:
COMPROF - Structurarea şi furnizarea programelor pilot de formare a personalului SPO în
concordanţă cu profilele profesionale identificate în agenţiile pentru ocupare alese;
RATIO L3 - Analiza, dezvoltarea, conivenţa, testarea, evaluarea şi modelarea unei strategii
inovatoare pentru formarea continuă a personalului SPO ;
SCOP - Specializarea consilierilor de orientare profesională;
PROSELF - Promovarea serviciilor de tip SELF-Service;
Oferta formativă îmbunătăţită pentru centre eficiente – OFFICE ;
Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competenţelor – SILCO;
Call Center SPO;
Educaţie continuă orientată spre performanţă, pentru specialiştii în formarea profesională a
şomerilor – ECOP;
Pregătirea aprofundată continuă în SPO - PACSPO;
Învăţământ continuu aprofundat pentru România - ICAR.
În cadrul acestor proiecte au avut loc o serie de schimburi de experienţă cu servicii publice
similare din ţări precum Italia, Spania, Franţa, Suedia, Olanda, Germania, Polonia, Malta etc.
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Pentru realizarea serviciilor de ocupare şi formare profesională s-a avut în vedere
responsabilizarea agenţiilor locale, asigurarea instrumentelor şi a procedurilor de lucru, de control şi
evaluare a activităţilor, amenajarea spaţiilor agenţiilor locale, modernizarea serviciilor de informare astfel
încât să fie rezolvate operativ cerinţele şi ofertele de muncă precum şi colaborarea cu agenţii economici.
Aşa cum am mai spus, activitatea de mediere a fost transferată în totalitate la agenţia locală şi
punctele de lucru, precum şi identificarea locurilor de muncă vacante care se face în mare parte prin
agenţii de ocupare, fie prin deplasări la agenţii economici, telefonic sau prin corespondenţă, în acest fel
obţinându-se informaţii mai precise asupra condiţiilor de ocupare a acestor locuri de muncă.
În urma acestei acţiuni în anul 2011 au fost identificate şi înregistrate 22.594 de locuri de muncă
pe care au fost plasate 20.577 persoane, din care 17.653 ca urmare a furnizării serviciilor de mediere.
În ce priveşte informarea şi consilierea de carieră, au fost amenajate centre la Agenţia Locală
Timişoara şi la toate punctele de lucru, centre care sunt deservite de personal specializat prin cursuri de
scurtă şi lungă durată. Prin aceste centre au fost asistate 15.966 de persoane atât individual cât şi în grup,
în urma acestei acţiuni angajându-se 1458 persoane.
Un aport deosebit l-au adus agenţiile locale la recrutarea de personal pentru înscrierea la cursurile
organizate prin Centrul propriu de formare profesională. Situaţia formării profesionale în anul 2011 este
următoarea:
total cursuri organizate
– 57
persoane înscrise, din care - 919
persoane private de libertate - 25
şomeri
- 904
- şomeri din mediul rural - 155
absolvenţi, din care
- 719
şomeri angajaţi
în urma absolvirii cursurilor - 420
Pentru creşterea eficienţei în domeniul formării profesionale au fost încheiate protocoale de
colaborare / parteneriate cu:
- Fundaţia Rudolf Walther Timişoara unde au fost organizate un curs de coafură şi un curs de
bucătar;
- Şcoala de Afaceri şi Meserii (ŞAM) Timişoara, unde au fost organizate cursuri de lucrător
finisor în construcţii, măcelar şi frizer;
- S.C. Oreade SRL, unde au fost organizate cursuri de ospătar şi bucătar;
- S.C. Infotim SA & ETA 2U, unde au fost organizate cursuri de operator calculator;
- Fundaţia pentru cultură şi învăţământ "Ioan Slavici", unde s-au organizat cursuri de lb. germana,
lb. engleza, operator calculatoare, designer pagini web, proiectare sisteme informatice.
Prin aceste Protocoale încheiate cursurile sunt oferite gratuit pentru şomerii înregistraţi în baza de
date a A.J.O.F.M. Timiş.

DIRECTOR EXECUTIV,
LIVIU NEGUŢ
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