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1. OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SI PIATA MUNCII -CONTEXT 

GENERAL 

  

Ocuparea fortei de munca este de interes major pentru toti agentii economici si 

partenerii sociali,  un proces complex si dinamic, cu implicatii economice, psihosociale, 

educational-culturale si politice. Ocuparea fortei de munca constituie o conditie esentiala 

a asigurarii echilibrelor macroeconomice si a stabilitatii social-politice. 

 

Diminuarea somajului cat si cresterea gradului de ocupare al fortei de munca sunt in 

prezent obiective importante ale politicii economice ale tuturor tarilo. Ele se pot realiza 

prin intermediul echilibrului dintre cererea si oferta de forta de munca pe piata muncii. 

 

“Piata muncii este cadrul de confruntare dintre cererea si oferta de forta de munca 

intr-un anumit interval de timp si intr-un anumit spatiu, care se finalizeaza prin 

vanzarea - cumpararea de forta de munca in schimbul unui pret numit salariu, 

functionand in fiecare tara, pe diferite grupuri de tari si la scara mondiala.” Piata fortei de 

munca reprezinta cadrul in care este valorificat cel mai important factor de productie - 

munca - prin intermediul fortei de munca. Piata muncii este un sistem definit prin 

ansamblul relatiilor economice cu privire la angajarea si utilizarea fortei de munca 

precum si cu privire  la asigurarea protectiei si asistentei sociale a detinatorilor acestei 

marfi speciale.  

Dualitatea oferta de munca- cerere munca se manifesta astfel: 

 

- Mai intai se formeaza conditiile generale de angajare ale salariatilor, se 

contureaza principiile care stau la baza stabilirii salariilor. Aici se manifesta 

tendinta generala de formare a salariilor la nivelul economiei nationale sau la 

nivelul unor mari segmente de piata a muncii. 
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- Apoi, are loc intalnirea in termeni reali a cererii si ofertei de munca, intalnire in 

baza conditiilor concrete si a salariatilor (potentiali). 

 

Astfe, pe  piata muncii avem urmatorul model cu doua component: 

 

- Beneficiarul de forta munca, -  angajatorul, cel ce ofera locuri de munca- , 

care la randul lui, asteapta maximum de profit de pe urma noului angajat. 

- Ofertantul de forta de munca -  solicitantul de locuri de munca - care asteapta 

maximum de avantaj net de pe urma vanzarii, a inchirierii muncii sale (maximum 

de utilitati si minimum de dezutilitati); 

 

Din confruntarea cererii cu oferta de munca la acest nivel se determina marimea si 

dinamica salariului nominal. 

Piata muncii indeplineste urmataorele functii: 

 

- formarea si orientarea climatului de munca si de protectie sociala; 

- alocarea eficienta a resurselor de munca pe sectoare, ramuri, profesii, teritorii  

in concordanta cu volumul si structura cererii de forta de munca; 

- influenta asupra formarii si repartizarii veniturilor; 

- marirea si combinarea volumului de forta de munca cu mijloacele de productie; 

- furnizeaza informatii pentru procesul de orientare profesionala, recalificare 

si reintegrarea fortei de munca si actioneaza prin mecanismele sale asupra 

acestui proces. 

Oferta de munca este formata din munca pe care o pot depune membrii unei 

societati in conditii salariale stabilite si se exprima prin numarul celor apti de munca 

(din care se scade numarul femeilor casnice, al studentilor si al celor care nu doresc 

sa se angajeze in nici o activitate intrucat au resurse pentru existenta sau alte 
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preocupari) si exprima ansamblul relatiilor cu privire la posibilitatile de satisfacere a 

nevoii de forta de munca la nivel micro, macro si mondoeconomic, intr-o perioada de 

timp data. 

Cererea si oferta fortei de munca au urmatoarele caracteristici: 

- oferta de munca este eminamente perisabila si are un caracter relativ rigid (cel 

care face oferta trebuie sa traiasca, nu se poate astepta oricat angajarea pe un 

loc de munca); 

- oferta de munca in ansamblul sau se formeaza in decursul unui timp 

indelungat, in care creste si se instruieste fiecare generatie pana la varsta la 

care se poate angaja; 

- pe termen scurt, cererea de munca este practic invariabila, deoarece 

dezvoltarea unor activitati existente si initierea altora noi, generatoare de locuri 

de munca, presupun o anumita perioada de timp; 

- posesorii de forta de munca au o mobilitate relativ redusa (oamenii nu se 

deplaseaza dintr-o localitate in alta si nu-si schimba cu usurinta munca, ci sunt 

atasati mediului economico-social, chiar daca  nu  au  avantaje  economice),  

iar  oferta  de  munca  depinde  de  varsta,  sex,  starea  sanatatii, psihologice, 

conditii de munca; 

- cererea  si  oferta  de  munca  nu  sunt  omogene,  ci  se  compun  din  

segmente  si  grupuri neconcurentiale sau putin concurentiale, neputandu-se 

substitui reciproc decat in anumite limite sau deloc . 

 

Starea pietei muncii in Romania se caracterizeaza prin mai multe trasaturi din care cele 

mai importante sunt: 

- restructurarea ocuparii in Romania s-a realizat mai puternic in ramurile care 

inregistreaza o productivitate scazuta si au caracter energo-intensiv.  
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- existenta unui pachet de legi si alte reglementari care constituie cadrul formal de 

functionare  a acestei piete, intr-un mod care se apropie, in general, de cel 

european; 

- cererea  de  munca  s-a  diminuat  considerabil  din  cauza  scaderii  generale  a  

productiei, diminuarii investitiilor, scaderea consumului si cererii la anumite 

categorii de bunuri, scaderea salariului real, pierderea unor piete externe de 

desfacere etc 

- raportul dintre populatia ocupata, salariati si pensionari s-a schimbat in favoarea 

pensionarilor. Avand in vedere ca pensiile sunt platite prin contributia baneasca a 

celor care lucreaza, s-a accentuat presiunea ce se manifesta asupra veniturilor 

acestora din urma; 

- resursele de munca ce formeaza obiectul acestei piete au fost pe termen lung 

relativ constante, avand insa o usoara tendinta de crestere ca pondere in 

populatia totala, in timp ce populatia ocupata s-a redus considerabil; 

 

Strategia in domeniul necesarului de forta de munca este deosebit de complexa si 

include urmatoarele componente: 

- identificarea, la nivelul sistemului de invatamant, a celor mai adecvate forme de 

instruire si perfectionare profesionala; 

- elaborarea unor criterii si reglementari juridice care sa asigure o ocupare cat mai 

deplina si o utilizare cat mai rationala a resurselor de munca. 

- cuantificarea corecta a ncesarului de forta de munca, la nivel national, pe 

sectoare, ramuri, subramuri si la nivelul agentilor economici; 
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2.PROIECTUL FORTEC - Descrierea si obiectivele proiectului  

 

Proiectul FORTEC – Formare si ocupare in sectorul turismului si constructiilor – a 

fost gandit ca un mijloc de oferire pentru membrii grupului tinta a acelor informatii, 

abilitati, tehnici si instrumente care sa le permita accesarea mai usoara a unui loc de 

munca. 

 

Obiectivul proiectului si raportul cu obiectivele generale ale strategiei de 

dezvoltare economica a regiunilor defavorizate  

Proiectul se adreseaza exclusiv persoanelor din mediul rural, o atentie deosebita fiind 

acordata persoanelor din agricultura de subzistenta (mai mult de 40% din totalul 

grupului tinta), respectiv persoanelor care sunt sau ar putea fi implicate in agricultura 

de subzistenta ca urmare a nivelului scazut de educatie si formare profesionala si a 

oportunitatilor scazute de ocupare in mediul rural.  

De asemenea, proiectul acorda o atentie sporita femeilor din mediul rural (min. 50% 

din totalul grupului tinta) in vederea cresterii sanselor de a fi ocupate in alte sectoare 

decat in agricultura de subzistenta, in special in domeniul serviciilor. In acelasi timp 

proiectul vizeaza implicarea somerilor de lunga durata si somerilor tineri. Prin pachetul 

de servicii integrate pe care il ofera in vederea ocuparii persoanelor din grupul tinta, 

proiectul contribuie la atingerea obiectivului nr. 1 al DMI si anume: “imbunatatirea 

calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la 

ocupare in activitati non-agricole”. Se are astfel in vedere facilitarea integrarii pe 

piata muncii a categoriilor de grup tinta indicate ca fiind eligibile in cadrul acestui DMI, 

contribuind astfel la cresterea ratei de ocupare in zonele vizate. La atragerea acestora 

pe piata muncii vor contribui, de asemenea, si activitatile de promovare a 

oportunitatilor oferite de proiect, precum si actiunile de promovare a initiativelor 

locale dedicate persoanelor aflate in somaj, inactive sau din agricultura de 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

8 
 

subzistenta. Interventia propusa de proiect este gandita in asa fel incat activitatile de 

informare, consiliere, formare si mediere sa fie cat mai strans corelate cu cerintele 

pietei muncii din zonele vizate, respectiv Bucuresti-Ilfov, Sud Muntenia si Sud-Est.  

 

3.CUI SE ADRESEAZA PROIECTUL?  

 

Conditii de eligibilitate pentru membrii grupului 

1.  au domiciliul/rezidenta din CI exclusiv in zone rurale, respective comune si sate din 

judetele Ilfov Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Argeş, Călăraşi, 

Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova si Teleorman 

2.  nu fac parte din categoria elevi/studenti  

-grup ținta, respectiv: 

 

Persoane în căutarea unui loc de muncă - persoana care face 

demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau 

prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei 

rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt 

furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii; 

Form grup tinta=someri neinregistrati, inclusiv persoane in 

cautarea unui loc de munca 

100 

Persoane inactive În această categorie sunt incluse toate persoanele, 

care declară că nu desfăşoară o activitate economico-socială.(fara 

elevi sau studenti) 

Form gr tinta=Persoane casnice: În această categorie se includ 

persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care în momentul înregistrării 

desfăşoară numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea 

246 
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curăţeniei, îngrijrea şi educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a 

unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt 

pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), 

neavând o sursă proprie de venit.  

Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă 

 

Form grup tinta= lucrator familial in gospodaria proprie: În această 

categorie se includ persoanele care, în mod obişnuit, ajută un membru 

al gospodăriei, fie că acestea lucrează în societatea comercială 

proprie, fie că lucrează pe cont propriu şi care nu primesc o 

remuneraţie pentru activitatea desfăşurată (ajutor familial 

neremunerat). 

320 

Şomeri-şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele 

condiţii: 

-este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi 

până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; 

-starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru 

prestarea unei munci; 

-nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din 

activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare; 

-este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă 

s-ar găsi un loc de muncă. 

-şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile 

prevăzute la art. 5 pct. IV din Legea 76/2002 şi se înregistrează la 

80 
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agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi 

are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de 

ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea 

obţinerii unui loc de muncă. 

Şomeri de lungă durată =persoanele care se aflã în somaj 

neîntrerupt pentru o perioadã: 

- mai mare de 6 luni, în cazul tinerilor în vârstã de sub 25 ani; 

- mai mare de 12 luni în cazul persoanelor în vârstã de 25 de ani si 

peste. 

Şomerii de lungă durată pot fi: 

1. Someri de lungã duratã – tineri- persoanele cu vârste cuprinse 

între 15 şi 24 de ani inclusiv, care sunt şomeri de lungă durată. 

2. Someri de lungã duratã adulti (25-64 ani) dupa 12 luni de la 

intrarea in somaj 

22 

Şomeri tineri -cu varsta intre 16-24 de ani 26 

 

4. CE SE URMĂREȘTE PRIN ACEST PROIECT? 

 

Obiectiv pe termen scurt: calificarea /recalificarea a min 794 persoane inactive sau 

ocupate in agricultura de subzistenta 

 

Obiectiv pe termen lung: creșterea adaptabilitatii forței de munca din regiunile vizate 

la cerintele mereu in schimbare ale pieței muncii, creșterea Competitivității forței de 

munca, promovarea accesului femeilor la formare continua , consiliere si mediere (50% 

din participanți sunt femei). 
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5. BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA ACEST PROIECT 

 

Utilitatea, avantajele si beneficiile serviciilor FPC pentru grupul tinta  

 

 Informare si cresterea nivelului de constientizare si motivare cu privire la 

beneficiile programelor formare profesionala continua integrate pentru 

imbunatatirea adaptabilitatii la nevoile si evolutia pietei locale si regionale a 

muncii pentru persoanele din mediul rural din regiunile Sud Muntenia, Sud Est si 

Bucuresti Ilfov;  

 Informare si consiliere profesionala /consiliere in cariera in vederea 

dezvoltarii personale pentru minim 794 de persoane din mediul rural din 

regiunile Sud Muntenia, Sud Est si Bucuresti Ilfov cu scopul facilitarii mobilitatii 

ocupationale, sectoriale si geografice; 

 Formarea profesionala a minim 794 persoane in: a) una din urmatoarele 5 

ocupatii, din sectorul constructiilor, apartinand grupei majore 7 “mestesugari si 

lucratori calificati in meserii de tip artizanal, de reglare si intretinere a masinilor 

si instalatiilor” si 3 ocupatii, din sectorul serviciilor /turismului, apartinand grupei 

majore 5 ”lucratori operativi in servicii, comert si asimilati”, dupa cum urmeaza: - 

a.1) fierar betonist, montator prefabricate, cod 7123.2.1, nivel de calificare 2, 

a.2.)zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, 7141.2.1, nivel de calificare 2, 

a.3)constructor pietrar, cod 7122.1.2, nivel de calificare 1, a.4.) sudor, 

a.5)lucrator constructii metalice si navale,a.6)lucrator hotelier, cod 5121.2.2, 

nivel calificare 2, a.7.) receptioner, cod 5121.2.1, nivel calificare 2, a.8.) ospatar 

(chelner) vanzator in unitati de alimentatie, cod 5123.2.1, nivel de calificare 2.  

 Certificarea a min. 90% dintre acestia. si b) in vederea furnizarii altor 

competente necesare dezvoltarii personale si integrarii pepiata muncii, 794 

persoane vor participa la cursurile organizate incadrul a 4 module pe tematici 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

12 
 

transversale: modulul 1 - SSM cu specific asupra ocupatiilor din sectorul 

constructiilor si turismului (24 h), modulul 2 - IT (16 h), modulul 3 - limba engleza 

(40 h) si modulul 4 - aptitudini socio-profesionale in vederea angajarii (12 h); 

 Medierea in vederea ocuparii si facilitarea obtinerii unui loc de munca 

pentru minim 466 din membrii grupului tinta.  

 Angajarea a min. 80 persoane pana la finalul proiectului. 

 

Strategia de campanie de informare, publicitate si constientizare a proiectului trebuie 

sa tina cont atat de obiectivul general al proiectului, de  cat si de caracteristicile 

participantilor. In elaborarea materialelor de campanie trebuie tinut cont de 

urmatoarele: 

- Grupul tinta caruia i se adreseaza proiectul este format din persoane din mediul 

rural 

- Grupul tinta caruia i se adreseaza proiectul este format din persoane inactive 

- Grupul tinta caruia i se adreseaza proiectul este format in proportie de 50% din 

femei 

 

Caracteristicile principale ale grupului tinta care trebuie avute in vedere la elaborarea 

materialelor de campanie sunt: 

- Capacitatea de accesare a informatiei 

- Nivelul de pregatire 

- Motivatia de participare la proiect 

- Genul participantilor 

- Grupele de varsta 

- Mediul de provenienta – numai rural 

- Accesul la informatii  si sursa de informare folosita 
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Taote aceste caracteristici ofera informatii importante privind startegia de campanie si 

continutul mesajulor, modul de adresabilitate,limbajul ce trebuie folosit.  

 

Avantaje pentru grupul ținta 

- program de formare certificat oferit gratuit 

- acces gratuit la informații privind piața muncii, oferta de locuri de munca, 

- invatarea de tehnici de căutare si accesare a unui Octombrie de munca 

- dezvoltare personală in vederea creșterii capacitatii decizionale privind cariera 

- evaluarea personalități si crearea unui plan de cariera individualizat 

- dobândirea de calificări noi care sa le permită accesul mai ușor pe piața muncii 

- dobândirea de abilitate noi cerute pe piața muncii - competente de lucru cu 

calculatorul, limba engleză 

 

Avantaje pentru angajatori: 

- acces rapid si sigur la forța de munca calificata 

- Preselecția candidaților este deja făcută 

- este un serviciu de care beneficiază in mod gratuit si nu mai apelează la agenții de 

recrutare 

- rapiditate : nu mai pierd timpul cu căutarea 

- Garanția calitatii: forța de munca oferită este calificata, cursuril e de formare sunt 

certificate, cunostintele dobândite in urma formarii sunt la zi cu ultimile noutății in 

domeniu 

- găsesc forța de muncă, cu calificări certificate, pe plan local 
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6.NECESITATEA MEDIERII, INFORMARII SI CONSILIERII 

PROFESIONALE 

 

Necesitatea activitatii de mediere, informare si consiliere profesionala apare in 

contextul unei concurente acerbe pe piata fortei de munca, a tehnologizarii accentuate 

in toate domeniile si a cererii crescute de forta de munca calificata. De aceea este 

foarte important pentru persoanele ce se afla in cautarea unui loc de munca sa fie 

corect informate despre nomenclatorul meseriilor si despre initiativele locale ale 

Agentiilor judetene de ocupare a fortei de munca. 

La fel de important este ca fiecare persoana care isi cauta un loc de munca sa 

stapaneasca tehnici de concepere a unui CV si a unei scrisori de intentie, precum si 

abilitati specifice de prezentare la un interviu. Multa lume considera ca acestea nu sunt 

aspect importante si de aceea este important sa fie informati asupra necesitatii 

stapanirii corecte a acestor tehnici in vederea sporirii sanselor de a accede la un loc de 

munca. 

In acest context, informarea si consilierea profesionala vor contribui la dezvoltarea 

resurselor umane cu dificultati de integrare pe piata muncii prin: 

 integrarea/reintegrarea lor durabila si 

 mentinerea pe piata muncii a grupului tinta prin consolidarea capacitatii lor de 

angajare prin cursuri de calificare/recalificare/specializare/perfectionare si 

integrare socio-profesionala consiliere  pentru  dezvoltarea  personala  si  

profesionala in cariera 

 promovarea unei atitudini pozitive fata de formarea profesionala continua. 

 

Pe termen lung, prin acest proiect se doreste oferirea unor instrumente viabile pentru a 

obtine un trai decent pentru membrii grupului tinta. 
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Prin acest proiect , se incearca sa se vina nu numai in sprijinul persoanelor inactive 

aflate in cautarea unui loc de munca, cat si al agentilor economici care au nevoie de 

forta de munca bine pregatita, prin realizarea unei selectii riguroase  a persoanelor ce 

participa la proiect si prin recomandarea persoanelor potrivite din punct de vedere al 

pregatirii profesionale. 

Proiectul contribuie la imbunatatirea capacitatii si competitivitatii grupului tinta si 

dobandirea de catre participanti de aptitudini si competente profesionale care sa le 

asigure sanse reale si oportunitati sporite pentru participarea la o piata a muncii 

moderna, flexibila si tehnologizata. 

 

Consultantii si mediatorii angajati in proiect  

-vor oferi grupului tinta:  

 informatii legate de oportunitatile si programul de formare oferit in cadrul 

proiectului proiect 

 informatii legate de evolutia pietei muncii in regiunile vizate si  

 informatii depre standardele ocupationale si cerintele locurilor de munca 

vacante  

-vor realiza evaluarea personalitatii membrilor grupului tinta,  

-vor lucra cu acestia, folosind tehnici specifice, la dezvoltarea abilitatii si increderii in 

sine in vederea luarii de catre acestia a unor decizii in mod independent privind cariera  

-ii vor instrui in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (intocmirea unui CV, 

scrisoare de intentie, prezentare la interviu). 
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7. SERVICIUL DE MEDIERE A MUNCII 

 

In contextual actual al pietei fortei de munca, medierea munci, ca si consilierea 

profesionala, se impune ca o necesitate. Medierea muncii este o metoda si/sau o tehnica 

specifica serviciilor de mediere menita sa vina in sprijinul angajatorilor si  a persoanelor 

aflate in cautarea unui loc de munca. 

Conform art. 57 ai. 1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, „Cresterea sanselor de 

ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca’’  se realizeaza de catre 

furnizorii de servicii din sectorul public sau privat, acreditati in conditiile legii,  

prin: medierea muncii. 

 

Pierderea locului de munca reprezinta un factor de dezintegrare, o alienare 

psihosociala a individului. 

 

Pentru a depasi cu bine situatia de somaj, urmarindu-se  reinstalarea starii de 

echilibru al universului psihic a persoanelor afectate de pierderea serviciului, un 

rol important il au consilierii de orientare profesionala care, ofera sprijin 

persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, prin acordarea acestor servicii 

de medierea muncii. 

 

Masurile care vizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea 

unui loc de munca, prevazute la alin. (1) lit. a)-d), se pot realiza de catre 

furnizorii de servicii din sectorul public sau privat acreditati si/sau autorizati in 

conditiile legii. 
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In mediul professional,  medierea muncii este definita ca activitate prin care se 

realizeaza punerea in legatura a cererii cu oferta de locuri de munca. 

In acceptiunea  Legii Nr.76/2002, privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea 

ocuparii fortei de munca, medierea muncii este definita ca activitatea prin care se 

realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc 

de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. 

Medierea muncii exprima o activitate complexa pe piata muncii care realizeaza 

concordanta ofertei cu cererea de forta de munca pornind de la cunoasterea nevoilor 

cantitative si calitative de forta de munca ale agentilor economici, a caracteristicilor 

potentialului somerilor, a ansamblului relatiilor si posibilitatilor de actiune din 

administratie si economie. 

Serviciile de mediere si plasare pe piata muncii au rolul de a face legatura intre locurile 

disponibile pe piata si persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca si care au ca 

scop final angajarea unei persoane, asadar, implicit, ocuparea unui loc de munca.  

Cererile vin atat din partea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, pentru a 

identifica oportunitatile de angajare existente, cat si din partea angajatorilor, pentru 

realizarea selectiei si recrutarii de personal pentru locurile  de munca vacante.  

 

Activitatile principale desfasurate in acest sens constau in:  

- oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a 

acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de targuri ale locurilor de munca; 

- mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si 

ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul; 
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- preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in 

concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora; 

- inscrierea ca solicitant a persoanei aflate in cautarea unui loc de munca; 

- depistarea locurilor de munca vacante; 

- culegerea de informatii despre aceste locuri de munca;  

- oferirea de informatii despre forta de munca disponibila; 

- analiza functiunilor postului pentru care se doreste angajarea de forta de munca; 

- stabilirea profilului psiho-profesional al persoanei potrivite pentru ocuparea anumitor 

pozitii in cadrul organizatiei angajatoare; 

- cautarea (in baza de date proprie, si nu numai) a candidatilor ; 

- evaluarea complexa (prin realizarea de interviuri si administrarea unor teste 

profesionale, psihologice si situationale) a candidatilor ; 

- recomandarea persoanelor care se incadreaza in profilul psihoprofesional convenit cu 

angajatorul. 

 

Avand un pronuntat caracter interdisciplinar, medierea muncii presupune, din partea 

celor care o exercita, urmatoarele: 

- capacitatea de a cunoaste si sprijini pe cei aflati in cautarea unui proiect personal 

respectandu-le libertatea fundamentala – aceea de a alege. 

- capacitatea de discernere a realitatii tehnice si economice 

- capacitatea  de intocmire a bilantului profesional  

- capacitatea de informare 

 

Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere 

si organizarea burselor de locuri de munca, care sa includa: 

- informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora; 
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- corelarea ofertei cu cererea de pe piata muncii, inclusiv prin utilizarea TIC; 

- preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele locurilor de munca oferite 

si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele 

acestora; 

 

Identificarea locurilor de munca vacante din comunitate presupune:  

- organizarea de intalniri intre posibilii angajatori si grupul tinta  

- contactarea angajatorilor din comunitatile mentionate si localitatile limitrofe  

- sprijinirea grupului tinta in vederea accesarii prin intermediul internetului a 

bazelor de date cu locurile de munca vacante la nivel judetean, national si 

european . 

 

Angajatori  care organizeaza,  in  baza planului anual  de formare profesionala,  

programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de 

servicii de pregatire profesionala, autorizati  in  conditiile  legii,  pot  beneficia,  din  

bugetul  asigurarilor  pentru  somaj,  de  o  suma reprezentand 50% din cheltuielile 

cu serviciile de formare organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul 

angajat 

 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca va selecta angajatorii care vor 

beneficia de aceste facilitati in baza urmatoarelor criterii: 

- punctajul obtinut in urma sesiunii de evaluare a programelor de formare 

profesionala 

- numarul de someri incadrati in munca in ultimele 12 luni premergatoare lunii in 

care se organizeaza selectia angajatorilor 
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- nivelul indicatorului “ponderea somerilor in populatia stabila 18-62 de ani” la 

nivelul localitatii unde isi  desfasoara activitatea persoanele  din  randul  

salariatilor  angajatorului,  carora li  se adreseaza programul de formare 

profesionala 

Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale 

persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a 

acordat suma prevazuta mai sus, cel putin trei ani de la data acordarii sumei 

Angajatorii care au incadrate persoane care si-au reluat activitatea ca urmare a 

incetarii concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani, pot 

beneficia de un curs de formare profesionala, acordat in mod gratuit, pentru 

perfectionarea respectivelor persoane 

Agentiile de ocupare ofera servicii de mediere angajatorilor prin : 

- contactarea angajatorilor prin diferite mijloace de comunicatie ; 

- inregistrarea angajatorilor in baza de date a agentiei si actualizarea acesteia ; 

- informarea  angajatorului  cu  privire  la  obligativitatea  de  a  comunica  

locurile  de  munca vacante ; 

- furnizarea  informatiilor  referitoare  la  tipul  de  servicii  precum  si  conditiile  si  

modul  de accesare a programelor de ocupare pentru diferitele tipuri de 

masuri  active, cuantumul, durata si conditiile de acordare a acestora ; 

- punerea la dispozitia angajatorilor a listelor cu potentialii beneficiari - persoane 

in cautare de loc de munca pentru selectie in vederea incadrarii ; 

- incheierea de conventii, contracte etc. 

- organizarea de burse a locurilor de munca. 
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8.TEHNICI DE CAUTARE A UNUI LOC DE MUNCA 

 

Ocuparea fortei de munca este un proces complex, dinamic, de interes major pentru toti 

agentii economici si partenerii sociali, pentru prezentul si viitorul societatii, cu implicatii 

economice, psihosociale, educational-culturale, politice si constituie o conditie esentiala 

a asigurarii echilibrelor macroeconomice si stabilitatii social-politice. 

 

Cresterea gradului de ocupare al fortei de munca si diminuarea fenomenului somajului 

sunt in prezent obiective esentiale ale politicii economice ale tuturor tarilor, posibil de 

realizat prin intermediul echilibrului dintre cererea si oferta de forta de munca pe piata 

muncii. 

In contextual actual al pietei fortei de munca, medierea munci, ca si consilierea 

profesionala, se impune ca o necesitate.  

Medierea muncii exprima o activitate complexa pe piata muncii care realizeaza 

concordanta ofertei cu cererea de forta de munca pornind de la cunoasterea nevoilor 

cantitative si calitative de forta de munca ale agentilor economici, a caracteristicilor 

potentialului somerilor, a ansamblului relatiilor si posibilitatilor de actiune din 

administratie si economie. 

Serviciile de mediere si plasare pe piata muncii au rolul de a face legatura intre locurile 

disponibile pe piata si persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca si care au ca 

scop final angajarea unei persoane, asadar, implicit, ocuparea unui loc de munca.  

Cererile vin atat din partea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, pentru a 

identifica oportunitatile de angajare existente, cat si din partea angajatorilor, pentru 

realizarea selectiei si recrutarii de personal pentru locurile  de munca vacante.  
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Persoana aflata in cautarea unui loc de munca, poate apela la una sau mai multe 

modalitati de cautare descrise mai jos:  

 Consultarea listelor cu locuri de munca vacante afisate saptamanal de catre 

Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv Agentia 

Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti si inscrierea in baza 

de date ca persoana in cautarea unui loc de munca. 

 Participarea la Bursele locurilor de munca organizate de catre Agentia 

Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti  

 Inscrierea in bazele de date ale agentiilor (autorizate ) private de recrutare si 

plasare a fortei de munca 

 Internet -www.semm.ro 

 Consultarea ofertelor de locuri de munca din ziare. Lansarea unui anunt in 

cautarea unui loc de munca (la rubrica: cereri munca ) 

 Afisare de anunturi ( fluturasi) cu oferta de munca 

 Candidatura spontana 

 

Furnizorii de servicii din sectorul public sau privat, acreditati , au obligatia de a 

identifica locurile de munca vacante la angajatori si a le face cunoscute persoanelor in 

cautarea unui loc de munca . 

 

Beneficiarii de servicii de mediere a muncii sunt:  

- somerii inregistrati la furnizorii de servicii din sectorul public sau privat, acreditatiti 

- persoanele aflate in cautarea unui loc de munca fara statut de somer: 

 persoanele angajate, dar doresc sa-si schimbe locul de munca 

 persoane le, care urmeaza a forma de invatamant de zi 

 persoanele detinatoare de teren agricol; 

 persoane sub 16 ani 
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 pensionarii  

 invalizi de gradul I si II 

 alte categorii 

- agentii economici, care solicita forta de munca 

 

Serviciile de mediere,  pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se acorda 

gratuit de catre furnizorii de servicii din sectorul public sau privat, acreditati si 

constau in: 

a) informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a 

acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de targuri ale locurilor de 

munca; 

b) mediere electronica avand ca scop punerea automata in 

corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul 

tehnicii de calcul; 

Medierea electronica este un serviciu nou, care urmareste cresterea 

mobilitatii pe piata fortei de munca si grabeste intalnirea ofertei 

angajatorului cu cea a  solicitantului. 

c) preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca 

oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu 

interesele acestora. 

 

In vederea realizarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, 

consilierii de orientare profesionala , care ofera sprijin persoanelor aflate in 

cautarea unui loc de munca prin acordarea acestor servicii de medierea muncii 

avand obligatia de a intocmi pentru fiecare persoana, in cautarea unui loc de 

munca, planul individual de mediere. 
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Persoanele in cautarea unui loc de munca trebuie sa depuna o cerere 

(Anexa 1), la furnizorii de servicii din sectorul public sau privat (centrul de 

consiliere si initiere antreprenoriala) pentru a fi luati in evidenta in vederea 

beneficierii de servicii privind medierii muncii, si, in cazul neincadrarii in 

munca,  sa reinoiasca cererea la fiecare 6 luni, mentionand ca am /nu au 

beneficiat anterior de aceste servicii in cadrul niciunui proiect finantat din 

Fondul Social European prin Programul Operational  Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013. 
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9. MODALITATI SI INSTRUMENTE DE REALIZARE A SERVICIULUI 

DE MEDIERE 

Actiunile ce se intreprind prin mediere cuprind activitatile de contactare a potentialilor 

angajatori (scrisoare prezentata in Anexa 2) precum si a AJOFM-urilor din judetele 

vizate pentru identificarea cererii de munca. Instrumentele ce se utilizeaza in mediere 

sunt : Fisa individuala de mediere (Anexa 4), Formular de locuri de munca disponibile 

(Anexa 5), Formular de cerere de loc de munca (Anexa 6), Planul individual de 

mediere (Anexa 3). 

 

PLANUL INDIVIDUAL DE MEDIERE 

Planul individual de mediere, numit in continuare plan, se intocmeste pentru 

fiecare persoana in cautarea unui loc de munca, inregistrata la furnizorii de 

servicii sectorul public sau privat 

Scopul pentru care se intocmeste  planul  este ocuparea persoanei in 

cautarea unui loc de munca prin realizarea masurilor pentru stimularea ocuparii 

fortei de munca. 

Planul  contine  toate  actiunile  care  au  drept  scop  ocuparea    persoanei  in 

cautarea unui loc de munca. 

 

Planul cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele capitole: 

 

a)    ofertele de locuri de munca puse la dispozitia persoanei in cautarea unui 

loc de munca; 

b)    cursurile de formare profesionala stabilite pentru persoana in cautarea 

unui loc de munca in vederea cresterii si diversificarii competentelor sale 

profesionale si ocuparii unui loc de munca; 

c)    alte actiuni intreprinse pentru cresterea sanselor de ocupare; 
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d)    observatiile consilierii de orientare profesionala  cu privire la actiunile de 

mediere intreprinse. 

 

La capitolul “Loc de munca oferit” pentru fiecare oferta de loc de munca se 

inregistreaza: 

 locul  de  munca  oferit,  care  este  in  concordanta  cu  pregatirea,  aptitudinile, 

experienta si interesele persoanei in cautarea unui loc de munca; 

 numarul ofertei de loc de munca; 

 codul ocupatiei/meseriei/specialitatii din Clasificarea Ocupatiilor din Romania; 

 denumirea angajatorului; 

 codul fiscal al angajatorului; 

 domeniul de activitate conform cod CAEN; 

 data la care i s-a oferit locul de munca; 

 semnatura persoanei in cautarea unui loc de munca; 

 semnatura consilieriului de orientare profesionala  care a facut inregistrarea; 

 rezultatul actiunii, care se va completa la data la care exista confirmarea 

rezultatului medierii: “incadrat”, “neincadrat”, “refuz loc de munca”. 

 

 La capitolul “Cursuri de formare” se trec: 

  ocupatia/meseria/specialitatea pentru care se organizeaza cursul la care 

se inscrie persoana in cautarea unui loc de munca; 

 tipul cursului de formare: “cu incadrare in munca”, “in intampinarea 

pietei muncii”; 

  codul   ocupatiei/meseriei/specialitatii   din   Clasificarea   Ocupatiilor   din 

Romania; 

  rezultatul actiunii: “ absolvent”, “incadrat”, “neincadrat”, “refuz curs” 
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 semnatura consilierului de orientare profesionala  care a facut inregistrarea. 

 

La capitolul “Alte actiuni” mediatorul evidentieaza  in  planul individual  orice  alta  

actiune  prevazuta  de  lege  pentru cresterea sanselor de ocupare a persoanei 

in cautarea unui loc de munca: 

 informare si consiliere profesionala; 

 consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente 

sau pentru initierea unei afaceri 

 participare la bursa locurilor de munca 

 accesare a Serviciului Electronic de Mediere a Muncii-SEMM. 

 mediatorul  va informa persoana in cautarea  unui loc de munca despre 

oportunitatile ivite pe piata muncii, 

 mediatorul,  va face evaluari periodice, cel putin la intervale de 6 luni, 

pentru a aprecia efectul actiunilor propuse in plan. 

 

Concluziile evaluarilor periodice se consemneaza la capitolul “Observatii” si vor face 

referire la: 

 sansele de reintegrare pe piata muncii; 

 gradul de interes manifestat la recomandarile facute de functionarul public; 

 motivul eventualului abandon al cursului de formare la care a fost inscris; 

 orice observatie utila actiunii de mediere. 

 

Pe baza evaluarii se va proceda la reorientarea catre alte actiuni al caror scop 

este cresterea sanselor de ocupare a persoanei in cautarea unui loc de munca . 

Planul individual de mediere este prezentat in anexa 3 
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Anexa 1 

 

Subsemnatul/ subsemnata ................................................,  nascut/nascuta la data de 

............................. in localitatea de ......................... ,       domiciliat/       domiciliata       

in localitatea............. ..................., str ........................... , nr........, bl .........,sc .......,ap 

...........  Judetul ....................................,posesor/posesoare    al/a   actului   de  

identitate  seria .........,  nr . .........., cod numeric  

personal................................................, solicit inscrierea in evidenta in vederea  

acordarii de servicii privind medierea muncii. 

Mentionez ca nu am beneficiat anterior de aceste servicii in cadrul niciunui 

proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Data,                                                      Semnatura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

30 
 

Anexa 2. Scrisoare catre potentiali angajatori 

 

Catre: Denumirea firmei 

In atenția Doamnei / Domnului Administrator/Director, 

 

Stimata Doamna, Stimate Domn, 

Asociatia pentru Promovarea si dezvoltarea Industriei Turistice in Romania, in 

calitate de parrtener al proiectului FORTEC – Formare si ocupare in sectorul 

turismului si cosntructiilor, in baza contractului de finantare cu numarul de 

identificare POSDRU 4306/25.03.2014, incheiat intre Asociatia Costructorilor si 

Promotorilor din Romania, in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile 

aocrdate prin intermediul Fondului Social European si Organismului 

Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane – regiunea Nord-Est, 

 

Va adreseaza invitatia de a ne fi colaboratori in derularea activitatilor 

legate de medierea in munca a absolventilor cursurilor urmate in cadrul 

proiectului nostru. 

 

 Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea capacitatii de ocupare a 

minim 738 de personae in cautarea unui loc de  munca, someri (inclusive de lunga 

durata), personae inactive si personae ocupate in agricultura de subzistenta di mediul 

rural di judetele lfov, Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea, arges, 

Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman, prin metode integrate cu 

character preventive si corectiv, aplicate in 5 ocupatii din sectorul contsructiilor si 3 

ocupatii din sectorul serviciilor/turismului. 
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 Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni, iar membrii grupului 

tinta sunt formati in urmatoarele ocupatii: 

a) 5 ocupatii din sectorul constructiilor: 

1. fierar betonist, montator prefabricate, cod 7123.2.1., nivel de calificare 2 

2. zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, cod 7141.2.1., nivel de calificare 2 

3. constructor pietrar, cod 7122.1.2, nivel de calificare 1 

4. sudor, cod 7122.1.2, nivel de calificare 2 

5. lacatus constructii metalice si navale, cod.7214.2.5 nivel de calificare 2 

b) 3 ocupatii din sectorul serviciilor/turismului: 

1. Lucrator hotelier, cod 5121.2.2., nivel de calificare 2 

2. Receptioner hotelier, cod 4224.0.1., curs de specializare 

3. Ospatar (chelner), vanzator in unitati de alimentative, cod 5123.2.1, nivel de 

calificare 2 

 

Astfel va adresam invitatia de colaborare in derularea activitatilor legate de 

incadrarea in munca a 100 de personae din membrii grupului tinta, prin schimbul de 

informatii legate de: locurile de munca vacante (claificare, studii, experienta, 

aptitudini etc), atributiile si responsabilitatile principale ale posturilor. 

 

 In urma comunicarii acestor date, expertii de mediere vor transmite catre 

dumneavoastra CV-uri ale posibililor candidate la ocuparea locurilor vacante 

declarate de dumneavoastra si va vor sprijini in organizarea interviurilor de 

angajare. 

 Va multumim pentru colaborare si ramanem in asteptarea raspunsului 

dumneavoastra! 

Cu deosebita stima, 
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Anexa 3. Planul individual de mediere 

 

Nume si prenume:   

CNP:    

 

PLAN INDIVIDUAL DE MEDIERE 

 

Nr. 

crt. 

Recomandari, actiuni in sprijinul solicitantului de loc de 

munca 

Rezultatul 

Incadr. 

Neinc. 

Refuz. 

 

 

Data 

completarii 

 

 

Semnatura 

solicitantului 

 

Mediator 

 

1. 

Loc de 

munca 

oferit 

Nr. 

oferta 

LM 

Cod 

COR 

 

Angajator 

 

Cod 

fiscal 

 

CAEN 

           

           

           

           

           

           
 

2 

 

Cursuri de formare 

 

Tip curs 

 

 

Cod COR 

Rezultat actiune  

Semnatura 
 

Absolvent 

 

Incadrat 

 

Neincadrat 

Refuz 

Curs 

         

         

         

         

3 Alte actiuni 

  

  

  

4 Observatii 
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Anexa 4. Fisa individuala de mediere 

Nume si 

prenume………………………………………………………………………………… 

Varsta…………………………………………………………………………………… 

Localitate………………………………………………………………………………… 

Statut pe piata 

muncii…………………………………………………………………………………… 

Curs frecventat………………………………………………………………………………… 

Obiective 

propuse…………………………………………………………………………………… 

Metode 

utilizate…………………………………………………………………………………… 

Obiective 

atinse…………………………………………………………………………………… 

Propuneri 

beneficiar………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Recomandari…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Expert mediere…………………………….. 

Semnatura…………………………………… 

Data……………………………………………… 
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Anexa 5. Formular de oferta a locurilor de munca disponibile 

A.  Date de identificare a angajatorului 
Denumire : 

 

Cod fiscal :    
 

Domeniul de activitate/ COD CAEN _   
 

Adresa : 
 

Telefon/ Fax:    
 
Email :  
_________________________________________________________________ 
 
Persoana de contact: 
_______________________________________________________ 

 
 

B.  Date privind locurile de munca vacante 

 
Nr. 

Crt. 

Ocupatia Numar de locuri de munca 

Vacant
e 

Localita- 

tea in 
care se 

afla 
locul 

vacant 

Judetul 

in care se 
afla locul 
vacant 

Conditii minime de ocupare Durat

a 

incadrarii 
in munca 

*
) 

Durata 

muncii 
**) 

Salari

ul 

de 
incadra
re 
***)` 

Alte 

avantaje 
****) 

Valabili 

- 
tatea 
oferte
i 

Denumi

re 

Co

d 

CO
R (6 
cifre

) 

Nr. 

locuri 

Vacant ca 

urmare a incetarii 
raporturilor de 
munca sau de 

serviciu 

No

u 

crea
t 

 
Vechime 

in 
domeniu 

Studii Alte 

Conditii 

                

                

                

 
**)- Se va completa astfel : -    In situatia in care locul de munca este cu program normal : cod N/ ... ore/zi, - In situatia in care 
locul de munca este cu program partial : cod P/....ore/zi 
***) Se completeaza cu titlu informativ in vederea informarii solicitantilor cu privire la drepturile salariale 
****) Se completeaza cu titlu informativ in vederea informarii solicitantilor cu privire la alte avantaje materiale sau financiare 
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Data:                                                                                                   
Administrator: 

 

Anexa 6.  Formular de cerere loc de munca 
 

Nume si prenume  

Pregatire profesionala 
Studii, calificari, 
specializari 

 

Locul de munca pentru 
care se candideaza/ 
pozitia/ locul de munca 
dorit 

 

Adresa  

Telefon, e-mail  

Data nasterii  

Disponibilitate naveta  

 
Semnatura………… 
 
 
 
 
Negrescu Florentina Rosemarie  
Coordonator facilitare, consiliere si mediere 
Octombrie 2015 


