Raport privind activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Alba la data de 30.09.2017

Situaţia şomajului înregistrat în judeţul Alba
La sfârşitul lunii septembrie 2017, un număr total 5664 persoane figurau în evidențele Agenției
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, dintre care 2480 femei. Din cele 5664 persoane
înregistrate, 1637 persoane sunt şomeri indemnizați, iar 4027 sunt persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă înscrise în evidențele agenției fără a beneficia de drepturi băneşti.
Rata şomajului, la nivelul județului Alba, la finele lunii septembrie 2017 este de 3,29%.
Medierea muncii
Numărul persoanelor cuprinse la măsuri active în luna septembrie 2017 a fost de 1562 persoane.
Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
Una dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenți ai
instituțiilor de învățământ este subvenționarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei
categorii de persoane, subvenționare care se acordă diferențiat în funcție de nivelul studiilor
absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile
active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de
studii a făcut posibilă angajarea a 2 absolvenți.
Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare
În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte
de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocații 30% pentru un număr de 39 şomeri.
Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, şomeri care sunt părinţi unici
susţinători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la pensie, şomeri de
lungă durată sau tineri NEET
Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieței
forței de muncă. În luna septembrie 2017 au fost încadrați în muncă din aceasta categorie un număr
188 de şomeri.
După statutul persoanei înregistrate persoanele încadrate din această categorie pentru care s-au
subvenționat locurile de muncă (118) se structurează astfel:
-

86 şomeri neindemnizați

-

32 şomeri indemnizați.
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Servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru
inițierea unei afaceri
În urma acordării serviciilor de consultanță şi asistență pentru începerea unei activități
independente sau pentru inițierea unei afaceri, în cursul lunii septembrie, 5 persoane au inițiat
astfel de activități independente.
Prima de activare
Șomerii care nu beneficiază de indemnizație de șomaj înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței
de muncă, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni,
beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.
În perioada 01.09 - 30.09.2017 au beneficiat de prima de activare 53 de persoane.
Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:
a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă
și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare
de 50 km față de cea în care își au domiciliul sau reședința, și ca urmare a acestui fapt, își
schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile
învecinate acesteia. Prima de instalare se va acorda în două tranșe (50% din cuantumul stabilit,
la data instalării și 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare);
b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;
c) în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi
12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;
d) dacă angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale asigură locuință de serviciu sau
suportă cheltuielile aferente din fonduri proprii sau fonduri publice, șomerii care se încadrează
primesc o primă de instalare de:
-

3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);

-

6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b).

Persoanele care au locuința asigurată sau cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator primesc
prima de instalare într-o singură tranșă la data instalării.
În luna septembrie 2017 au beneficiat de prima de instalare 3 persoane.
Prima de încadrare se acordă după cum urmează:
Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează
în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în
care își au domiciliul sau reședința, pot beneficia de o primă de încadrare neimpozabilă.
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Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul
de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează
încadrarea în muncă. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.
În luna septembrie 2017 au beneficiat de prima de încadrare 10 persoane.
Prima de relocare
Se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se
încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față
de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedința şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă
domiciliul sau îşi stabilesc reşedința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia.
În luna septembrie 2017 a beneficiat de prima de relocare o persoană.
Compartiment Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ
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