STADIUL REALIZĂRII PROGRAMULUI DE OCUPARE ȘI A PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ

Nr.
crt.
1
1.1

Entitatea
Obiectiv/Acţiune
implicată în
realizare
Realizarea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă
Ocuparea a 6080 şomeri ca urmare a
acordării serviciilor de mediere a locurilor
AJOFM Alba
de muncă vacante

Termen de
finalizare

31.12.2017

1.2

Ocuparea a 300 şomeri care se încadrează
înainte de expirarea şomajului, prin
acordarea de alocaţii

AJOFM Alba

31.12.2017

1.3

Încadrarea a 90 de absolvenţi
beneficiază de primă de încadrare

AJOFM Alba

31.12.2017

1.4

Încadrarea în muncă a 300 de șomeri fără
drept de indemnizație care beneficiază de
prima de activare

AJOFM Alba

31.12.2017

care
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Stadiul realizării în semestrul I, 2017

Realizat
3270 persoane au fost ocupate ca urmare
a serviciilor oferite de agenție
Realizat
208 şomeri s-au încadrat în muncă
înainte de expirarea perioadei de
acordare a indemnizaţiei şi primesc până
la sfârşitul perioadei pentru care erau
îndreptăţite să primească indemnizaţia,
30% din cuantumul indemnizaţiei de
şomaj
Realizat parțial
29 absolvenţi s-au încadrat în muncă în
termen de un an de la absolvirea
studiilor şi au primit un stimulent
financiar de 500 lei fiecare.
Realizat
273 șomeri fără drept de indemnizație
au beneficiat de prima de activare în
valoare de 500 lei

1.5

Încadrarea în muncă a 30 de șomeri care
beneficiază de prima de relocare

1.6

Încadrarea în muncă a 100 persoane de
etnie romă

AJOFM Alba

31.12.2017

1.7

Încadrarea în muncă prin subvenţionarea
locului de muncă a unui număr de 930
şomeri

AJOFM Alba

31.12.2017

1.8

Încadrarea în muncă a unui număr de 200
şomeri prin stimularea mobilităţii forţei de
muncă

AJOFM Alba

31.12.2017

1.9

Încheierea a 10 contracte de solidaritate
conform Legii nr 76/2002

1.10

Încadrarea a 10 persoane la angajatorii de
inserţie, pe baza contractelor de
solidaritate, conform Legii nr. 76/2002
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AJOFM Alba

AJOFM Alba

AJOFM Alba

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Nerealizat
Realizat parțial
21 persoane de etnie romă au fost
încadrate în muncă în semestrul I 2017.
Realizat
 557 şomeri peste 45 ani,
 un șomer, unic susţinător ai
familiilor monoparentale,
 14 şomeri care mai au 5 ani până
la pensie,
 5 persoane cu handicap,
 55 absolvenţi au fost încadraţi în
muncă prin subvenţionarea locului
de muncă,
 15 tineri NEET au fost încadrați în
muncă prin subvenționarea locului
de muncă.
Realizat parțial
56 şomeri au fost încadraţi în muncă prin
stimularea mobilităţii forţei de muncă
Nerealizat
Nu au fost încheiate contracte de
solidaritate
Nerealizat
Nu au fost încadrării în baza contractelor
de solidaritate

2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
4
4.1

Realizarea Planului de formare profesională
Organizarea a 47 de cursuri de formare
profesională, 28 de calificări la care vor
participa 1112 persoane
Încadrarea a 550 de şomeri care vor absolvi
cursuri de formare profesională

AJOFM Alba

31.12.2017

AJOFM Alba

31.12.2017

Sunt în desfăşurare 6 cursuri de formare
profesională la care sunt cuprinşi 116
şomeri şi 13 persoane contracost
139 absolvenţi ai cursurilor de formare
profesională au fost încadraţi în muncă
(monitorizarea încadrărilor se face 12
luni după absolvirea cursurilor)

Încadarea a 10 persoane prin încheierea de
contracte de ucenicie în baza Legii
AJOFM Alba
31.12.2017 Nerealizat
279/2005, republicată
Realizarea Programului privind incadrarea elevilor si studentilor, în baza Legii nr. 72/2007
Încadrarea unui număr de 20 elevi şi 15
Realizat parțial
studenţi prin subvenţionarea locurilor de
AJOFM Alba
31.12.2017 Au fost angajaţi 3 elevi prin
muncă
subvenţionarea locurilor de muncă.
Realizarea Programului special stagii profesionale pentru absolvenţii de învăţământ superior, în baza Legii nr.
335/2013
Încadrarea a 5 absolvenţi prin încheierea de
convenţii în baza Legii nr. 335/2013
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AJOFM Alba

31.12.2017

Nerealizat

