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�  Piaţa muncii din România a suferit schimbări puternice în ultimul deceniu. Modificările apărute au 

creat nevoia unei noi instituţii moderne, flexibile, cu capacitatea de a răspunde acestor provocări.  

�  Dintr-o instituţie care se ocupa numai cu plata drepturilor băneşti ale şomerilor, agenţia s-a 

transformat într-un furnizor de servicii pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, în prezent 

oferind o paletă largă de servicii, cum sunt: consilierea profesională, cursurile de formare 

profesională, serviciile de preconcediere, medierea muncii, consultanţă pentru iniţierea unei 

afaceri, subvenţionarea locurilor de muncă în care sunt încadrate persoane din rândul categoriilor 

cu acces mai greu pe piaţa muncii, acordarea de credite avantajoase pentru crearea de noi locuri de 

muncă, şi multe altele. Serviciile sale se adresează şomerilor şi agenţilor economici.  

�  Principalul  obiectiv  al AJOFM Brasov il reprezinta creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă 

şi scăderea ratei şomajului.  

�  Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are 

următoarele atribuţii principale: 

�  Organizează, furnizează şi finanţează servicii de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei 

de muncă, în concordanţă cu strategiile şi politicile de ocupare a forţei de muncă şi cu tendinţele care 

se manifestă pe piaţa internă a forţei de muncă; 
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�  Organizează şi prestează, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesională pentru persoanele 

neîncadrate în muncă şi pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege; 

�  Consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă şi mediază între acestea şi angajatori; 

�  Elaborează propuneri pentru proiectul bugetului asigurărilor pentru şomaj; 

�  Gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj;  

�  Organizează şi asigură servicii de stabilire, plată şi evidenţă a drepturilor băneşti ce se suportă din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

�  Acreditează furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; 

�  Asigură implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane finanţate din fonduri ale 

Uniunii Europene; 

�  Asigură implementarea programelor având ca obiectiv stimularea ocupării forţei de muncă, finanţate din 

alte fonduri; 

�  Urmăreşte şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul său de competenţă; 

�  Calculează şi face publici indicatori statistici privind piaţa muncii, conform prevederilor legale;  

�  În baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii,  Solidarităţii Sociale şi Familiei, 

elaborează anual programe de ocupare şi de formare profesională; 
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Judeţul Braşov - Punctele de lucru ale 

A.J.O.F.M 
 Braşov str. Lunga nr. 1A, tel. 0268/416879 

Brasov str Turnului nr. 5, tel. 0268/425955 
Fagaras str. Libertatii nr. 11, tel. 0268/212636 
Rupea str. Republicii nr. 92, tel. 0268/260480 
Zarnesti str. 13 Decembrie nr. 18, tel. 0268/515872 
Rasnov str. Republicii nr. 30, tel. 0268/230175 
Codlea str. Laterala nr. 60, tel. 0268/254752 
Sacele str. George Moroianu nr. 7, tel. 0268/274329 
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Serviciile oferite de AJOFM 
 

 persoanelor în cãutarea unui loc de muncã: 
 & Inregistrarea persoanelor  în evidenţa agenţiei (mãsurã pasivã), 

   & Medierea muncii (mãsurã activã), 
   & Informare şi consiliere profesionalã (mãsurã activã), 
   & Formare profesionalã (mãsurã activã), 
   & Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite 

pe alte căi decât cele formale; 
   & Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei afaceri (mãsurã 

activã), 
   & Completarea veniturilor salariale (mãsurã activã),  
   & Stimularea mobilitãţii forţei de muncã (mãsurã activã).  
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*- Subvenţionarea locurilor de muncă pentru: 
 & - Persoane peste 45 de ani, întreţinători unici ai 

familiilor monoparentale şi persoane cu dizabilităţi  
 & Absolvenţi   
 & Persoane care mai au maxim trei ani pânã la pensionare  
 &Tineri aflaţi în dificultate şi confruntati cu riscul 

excluderii profesionale 
*- Acordarea de credite cu dobândă avantajoasă   
*- Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de 
marginalizare socială 
 

Serviciile oferite de AJOFM  agentilor economici: 
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Evolutia ratei somajului in judetul Brasov (%) 

an/luna ian. feb. martie aprilie mai iunie iulie august sept. oct. nov. dec. 

2004 10,9 10,34 9,37 9,31 8,80 7,82 11,22 10,82 10,85 10,20 10,80 10,63 
2005 10,83 10,1 9,71 9,4 8,88 7,92 8,32 8,29 8,2 7,85 8,16 8,44 
2006 8,06 7,39 7,31 6,96 6,47 5,92 5,25 5,46 5,51 5,87 6,05 6,07 
2007 6,16 5,63 5,33 5,39 5,82 5,46 5,3 5,2 5,08 5,28 5,48 5,12 
2008 5,13 5,07 4,83 4,58 4.27 4.07 4.02 4.04 4.00 4.00 4.19 4.33 
2009 4.76 5.45 6.41 6.06 6.25 6.57 7.07 7.48 7.68 8.06 8.36 8.74 
2010 9.08 9.24 9.07 8.76 8.31 7.93 8.10 7.6 7.35 7.1 7.01 7.06 
2011 6.53 6.50 5.67 4.94 4.55 4.24 4.25 4.32 4.29 4.64 4.93 4.99 
2012 4.99 5.07 4.91 4.63 4.36 4.36 4.44 4.40 4.50 4.65 4.96 5.07 
2013 5.14 5.13 5.06 4.92 4.68 4.59 4.81 4.72 4.73 4.44 4.33 4.71 
2014 4.95 5.13 4.90 4.68 4.58 4.42 
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Nr. total de someri inregistrati la finele fiecarei luni in judetul Brasov (persoane) 

an/luna ian. feb. martie aprilie mai iunie iulie august sept. oct. nov. dec. 

2004 29659 28115 25477 25330 23930 21278 30504 29415 29500 27652 27852 27405 

2005 27916 26131 25027 24155 22906 20402 21442 21361 21130 20252 21040 21751 

2006 20661 18948 18764 17834 16597 15203 13481 14017 14148 14611 15054 15097 

2007 15322 14003 13271 13411 14469 13577 13185 12944 12649 13497 13128 12603 

2008 12628 12468 11868 11269 10507 10029 9900 9948 9847 9842 10316 10655 

2009 11903 13620 16024 15152 15633 16413 17654 18701 19196 20145 20899 21825 

2010 22732 23134 22707 21936 20802 19872 20284 19024 18489 17841 17636 17742 

2011 16398 16335 14260 12403 11429 10662 10680 10853 10785 11417 12110 12271 
2012 12268 12459 12062 11387 10705 10720 10924 10819 10866 11228 11968 12255 
2013 12422 12381 12223 11881 11308 11090 11613 11400 11416 11097 10293 11780 

2014 12378 12818 12190 11683 11452 11046 
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Măsuri de stimulare a ocupării fortei de muncă: 
Informare şi consiliere profesională  

 
 �  In perioada ianuarie - iunie 2014 au beneficiat de servicii de 

informare şi consiliere profesională un număr de 8.744 persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă (3.687 femei)  în evidenţa 
agenţiei de ocupare. Tinerii cu varsta sub 25 de ani sunt in 
numar de 1.414 persoane. 

� Ca urmare a participării la serviciile de informare şi consiliere 
profesională, 583 persoane au fost cuprinse la cursuri de 
formare profesională şi 674 persoane  au fost ocupate. 

�  In primul semestrul al anului 2014 au beneficiat de servicii de 
informare si consiliere profesională un număr de 23 persoane 
cu dizabilităţi (9 femei), din care 10 persoane au fost angajate. 
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Măsuri de stimulare a ocupării fortei de muncă: 
Informare şi consiliere profesională  pentru viitorii 

absolventi 

 
 

In perioada aprilie-mai 2014 au avut loc deplasări în unităţile de 
invatamant din localitatile Brasov, Rupea, Feldioara, 

Zarnesti, Rasnov, Fagaras, Sacele, Codlea si Predeal  unde s-
au desfăşurat 128 şedinţe de informare şi consiliere 

profesională . 
La aceste sedinte de grup au participat 2.447 elevi si au primit 

informatii despre: 
 
 

�   prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor, 
�   acordarea serviciilor de ocupare şi formare  
profesională, 
�   locuri vacante pe plan local, 
�   instruiri în tehnici de căutare a unui loc de muncă 
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Măsuri de stimulare a ocupării fortei de muncă: 
Formare  profesională  

 
 �  In perioada ianuarie-iunie 2014 au fost organizate 28 de programe de 

formare profesionala adresate somerilor aflati in evidenta Agentiei 
la care au fost cuprinse 584 persoane. Tinerii cu varsta de pana in 25 
de ani, participanti la aceste cursuri reprezinta 11% din totalul 
persoanelor care au urmat o forma de pregatire. 

�  Sectoarele de activitate pentru care s-au organizat cele mai multe 
programe de formare profesională şi la care au fost cuprinse cele mai 
multe persoane sunt: servicii (contabil, coafor, agent de securitate, 
administrator pensiune turistica, camerista, receptioner hotel, 
inspector resurse umane, manager resurse umane, manichiurist-
pedichiurist, expert achizitii publice,lucrator comercial); construcţii 
(instalator instalatii tehnico-sanitare, sudor, tamplar), informatică/
tehnologia informaţiilor (operatori introducere, validare si prelucrare 
date), industrie alimentară (cofetar-patiser,bucatar, barman, brutar). 
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Măsuri de stimulare a ocupării fortei de muncă: 

 
Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 

 
 

�  Subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 
absolvenţilor de învăţământ, diferenţiate în funcţie de nivelul studiilor 
absolvite de cel angajat, au avut  un aport important la ocuparea 
tinerilor înregistraţi în evidenţele agenţiei. Astfel au fost incadrati in 
munca 146 absolvenţi, după cum urmează: 

�  20 absolvenţi (14%) prin încheierea de contracte individuale de 
muncă, prin subvenţionarea locului de muncă;  

�   126 absolventi (86%) absolvenţi prin încheierea de contracte 
individuale de muncă dar fără subvenţionarea locului de muncă.  

 In perioada ianuarie-iunie 2014, 65 de absolventi  (50 persoane cu 
varsta sub 25 de ani) au beneficiat de prime de incadrare. 
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Măsuri de stimulare a ocupării fortei de muncă: 
Stimularea mobilitatii fortei de munca 

 
 

� Incadrarea in munca prin stimularea mobilitatii fortei de 
munca in judetul Brasov, in perioada ianuarie-iunie 2014, 
se prezinta astfel: 8 persoane (3 femei) ca urmare a 
încadrării într-o localitate situată la o distanţă mai mare 
de 50 km de localitatea unde au avut domiciliul, iar 10 
persoane (7 femei) care, ca urmare a angajării lor, şi-au 
schimbat domiciliul. 
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Măsuri de stimulare a ocupării fortei de muncă: 

Incadrarea in munca inainte de expirarea  perioadei de 
somaj 

 
 

� În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării 
şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea 
perioadei de indemnizare, in perioada ianuarie-iunie 2014 
s-au asigurat resursele financiare necesare acordării de 
alocaţii pentru 430 şomeri, din care 202 femei (8 tineri 
pana in 25 de ani ). 
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Bursa generala a locurilor de munca 04.04.2014 

 
 

� 92 agenţi economici, au oferit peste 985 locuri de 
muncă.  

� Cele 985 locuri de muncă oferite de agenţii 
economici din Braşov  au fost atât pentru persoane 
cu: studii superioare –  117 locuri cât şi pentru 
persoane cu studii medii – 868 locuri.  

� Locurile de muncă vacante au acoperit o paletă de 
176 meserii (58 pentru studii superioare şi 104 
pentru studii medii). 
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Bursa generala a locurilor de munca 04.04.2014 
 
 

�  Ca urmare a evaluarii finale privind rezultate obţinute la o lună de la 
data desfăşurării bursei generale a locurilor de muncă, un numar de 
47 persoane  au fost angajate din care 17 femei. 

�  Cele 47 de persoane au fost încadrate în meserii precum: asistent 
relatii clienti, expert contabil, inginer (diverse specializari), agent 
comercial, agent de paza, sofer autocamion, controlor calitate, 
camerista, lucrator bucatarie, consilier financiar, lacatus mecanic, 
ospatar, montator subansamble, functionar informatii clineti, 
electrician, stivuitorist, vopsitor, etc. 

 
�  Structura pe forme de învăţământ a persoanelor încadrate ca urmare a 

participării la bursa generală se prezintă astfel: 9 persoane cu studii 
superioare, 23 de persoane cu învăţământ liceal şi postliceal, 12 
persoane cu învăţământ profesional şi de ucenicie si 3 persoane cu 
invatamant general sau incomplet. 
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Bursa locurilor de munca pentru absolventi 27.09.2013 
 
 

� La acest eveniment 93 de agenţi economici au oferit 
1028 locuri de muncă.  

� Cele 1028 locuri de muncă oferite de agenţii 
economici din judetul Braşov au fost pentru 
persoane cu: studii superioare –  211 locuri şi studii 
medii – 817 locuri. Locurile de muncă vacante au 
acoperit o paletă de 125 meserii 
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Bursa locurilor de munca 27.09.2013 

 
 

� Ca urmare a evaluarii finale privind rezultate 
obtinute la o luna de la data desfasurarii bursei 
locurilor de munca pentru absolventi un numar de 
49 persoane (absolventi) au fost angajate ca urmare 
a participarii la aceasta actiune de corelare a cererii si 
ofertei de forta de munca. 

� Structura pe forme de invatamant a persoanelor 
incadrate ca urmare a participarii la bursa locurilor 
de munca pentru absolventi se prezinta astfel: 15 
persoane cu studii superioare,  34 persoane fara 
studii superioare. 



� 

 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei  de 

Munca BRASOV 
 

 
 � Urmare a implementării programului de ocupare, în 

perioada ianuarie-iunie 2014, au fost încadrate în muncă 
2.736 persoane (927 femei). 

� În vederea realizării programului de ocupare şi asigurării 
unui grad cât mai ridicat de ocupare a persoanelor 
înregistrate la agenţiile de ocupare, la nivel judetean au 
fost identificate 5.649 locuri de muncă, graţie relaţiilor 
strânse, bazate pe încredere, create între AJOFM Brasov si 
angajatorii din judet, dar şi a prevederilor legislative 
referitoare la declararea locurilor de muncă vacante. 
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Încadrarea în muncă a persoanelor cu 
dizabilitati 

 Prin aplicarea complexului de măsuri active prevăzute 
pentru promovarea includerii sociale a persoanelor cu handicap, 
apte de muncă conditionat, anual se reuşeste încadrarea în 
activitate a unui procent din numarul acestor persoane care ne 
solicita sprijinul. 



� 
•  Intalniri de lucru in vederea cresterii sanselor de ocupare a 

tinerilor care parasesc sistemul de protectie sociala. 
•  Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov  

organizeaza intalniri cu reprezentanti ai institutiilor si ONG-
urilor din judet, care se preocupa de situatia tinerilor care 
parasesc sistemul de protectie sociala. 
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� Proiecte finantate din Fonduri Europene 
privind cresterea sanselor de ocupare  a 

persoanelor aflate in cautarea unui loc de 
munca  
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Proiecte in implementare pentru anul 2014 

“ONOR- Oportunitati noi de ocupare reala a 
somerilor din judetul BRASOV”  

Beneficiar SC Brahms SRL  
- Facilitarea accesului pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată, a şomerilor tineri, a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca şi a altor persoane inactive din judeţul 
Braşov,  
- Obiectivul general urmăreşte îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în scopul ocupării, 
reducerii şomajului de lungă durată şi creării de oportunităţi de demarare de activităţi 
independente de către persoanele care constituie grupul ţintă. 
- Obiectivul specific al proiectului constă în obţinerea, prin dezvoltarea unui program 
integrat de măsuri active, într-o perioada de 18 luni, de către persoanele din grupul ţintă, 
de competenţe, deprinderi şi abilităţi care corespund transformării economice a pieţei 
muncii, în scopul ocupării a 13% din persoanele care beneficiază de formare profesională 
(57 persoane), prin furnizarea de:- servicii de informare privind piaţa muncii şi evoluţia 
ocupaţiilor pentru 486 persoane - consiliere profesională în vederea stabilirii traseului 
profesional pentru 450 persoane - 11 tipuri de programe de formare profesională pentru 
438 persoane din care minimum 358 obţin competenţe care răspund transformării 
economiei şi pieţei muncii- servicii de mediere pentru 438 persoane." 
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“CONSENS” Beneficiar AJOFM Covasna 

 Obiectivul proiectului este acela de a crea si implementa in 
parteneriat, un sistem de servicii asistiv, multidisciplinar si inovator, modernizat 
si adecvat la nevoi pt.asigurarea unei imbunatatiri a ocupabilitatii si accesului la 
ocupare pentru un numar de 784 persoane care apartin unor grupuri 
vulnerabile, dintre care 98 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul 
institutionalizat de protectie a copilului. 

 Familii cu peste 2 copii, Familii monoparentale, Femei, Persoane cu 
dizabilităţi, Persoane de etnie roma, Personal angajat în instituţiile publice/private 
care furnizează servicii sociale şi de ocupare, Tineri peste 18 ani care părăsesc 
sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, Familii care au mai mult de 2 
copii, Personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de 
ocupare a grupurilor vulnerabile. 
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Fundatia Agapedia Romania 
 

“RurAbility – proiect integrat  de crestere a ratei de ocupare  
a persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta, 

 persoanelor aflate in cautarea unui loc de 
 munca si somerilor din mediul rural din Judetul Brasov” 

Grupul tinta este format din 270 de persoane,  
180 sunt someri de lunga durata si 

 - 90 sunt persoane inactive pe piata muncii. 
 Din cei 180 de someri de lunga durata:  

- minim 90 (50%) sunt femei, - iar 54 (30%) sunt tineri.  
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“Investitia in tineri, investitia in viitorul nostru” BPI 
Beneficiar Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale 

Si Persoanelor Varstnice” 
 

Grupul tinta al proiectului pot fi persoane  
care au parasit timpuriu scoala, 

 persoane aflate in cautarea unui loc de munca,  
persoane inactive, someri tineri sau  

someri tineri de lunga durata, cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani 
(din 22 de judete ) 
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“PROGRES – O sansa pentru someri”  

Beneficiar SC Ultra Security SRL 
 
 

Prin acest proiect se propune cresterea sanselor de ocupare  
a somerilor de lunga durata, a somerilor, a tinerilor,  

a somerilor tineri si a persoanelor aflate 
 in cautarea unui loc de munca din trei judete 

(Brasov, Covasna si Sibiu),  
pentru un numar de 500 de persoane. 



� 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei  de 
Munca BRASOV 

 
Alte protocoale de colaborare incheiate intre 

 AJOFM Brasov si societati care implementeaza proiecte  
finantate din Fonduri Europene  

 
-  “Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana” Campulung; 

-  “Diaconia Ajutor International” Brasov; 
-  “Asociatia Novum” Brasov. 

 



 Va multumim! 


