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ORDINE DE ZI

a şedinţei Comisiei de Dialog Social din data de 25 septembrie 2019 ora I I 00 -  

sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ al Judeţul Bacău

1. „Informare cu privire la formarea profesională a şomerilor -  măsură activă care 

asigură integrarea şomerilor pe piaţa muncii".

Prezintă dna -  Daniela Bălan -  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

Bacău.
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PAUL CLAUDIU COTÎRLEŢ

Redactat: consilier asistent Onisei V.
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Informare cu privire la formarea profesionala a somerilor- 

masura activa care asigura integrarea şomerilor pe piaţa muncii

Formarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca 
precum si a acelora care beneficiaza de servicii gratuite se realizeaza prin furnizori 
privaţi si prin Centrul propriu de formare profesionala care califica/ recalifica/ 
perfecţionează in principal şomeri in 15 meserii/ specialitati, dupa cum urmeaza : 
lucrator in structuri pentru constructii ; lucrator finisor pentru constructii ; instalator 
instalatii tehnico-sanitare si de gaze ; sudor ; electrician in instalatii energetice ; 
lucrator in tamplarie ; bucatar; ospatar (chelner)- vanzator in unitati de alimentatie ; 
patiser ; lucrator in comerţ ; operator confectioner industrial ; operator la maşini 
unelte cu comanda numerica ; ajutor mecanic auto ; operator introducere, validare si 
prelucrare date ; contabil; inspector resurse umane.

Fundamentarea Planului de formare profesionala pentru anul 2019 s-a realizat 
tinand cont de urmatoarele aspecte:
- identificarea meseriilor/ ocupaţiilor care au cautare pe piaţa muncii, la nivel local 
si a numărului de posturi vacante pentru fiecare meserie in parte;

- investigarea tendinţelor de dezvoltare a economiei locale pe termen scurt;
- amploarea lucrărilor de reabilitare a domeniului public precum si alte activitaţi 
care genereaza noi locuri de munca;

- percepţia angajatorilor cu privire la nevoile de calificare a forţei de munca (s-au 
efectuat vizite la angajatori care au fost intervievaţi pe baza unui chestionar care 
a cuprins intrebari referitoare la necesarul de personal calificat pe termen scurt 
si mediu);

- analiza ofertelor de locuri de munca vacante comunicate de angajatori, ca 
număr si meserii;

- analiza ocupării locurilor de munca vacante comunicate de angajatori.
Planul judeţean de formare profesionala pentru anul 2019 prevede 

cuprinderea in programe de formare a unui număr de 754 de persoane, din care 664 
de şomeri si alte categorii care beneficiaza de gratuitate cuprinse la cursuri de 
formare profesionala si 90 de şomeri beneficiari de contracte de ucenicie.

In perioada ianuarie- august 2019 au fost cuprinşi la cursuri de formare 
profesionala un număr de 401 şomeri, in timp ce 101 şomeri au urmat programe de 
ucenicie la locul de munca (comerciant- vanzator produse alimentare, lucrator in 
comerţ, brutar, lucrator in tamplarie).

Cele mai multe cursuri au fost organizate in meserii din domeniul comerţului 
(66 de şomeri inscrisi la specializările lucrator in comerţ, ospatar- chelner vanzator 
in unitati de alimentatie), construcţiilor (73 de şomeri inscrisi la specializările 
lucrator finisor pentru constructii, instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze, 
electrician in instalatii energetice), alimentaţiei publice (72 de şomeri inscrisi la 
specializările bucatar, patiser) si domeniul auto (26 de şomeri inscrisi la cursul de 
ajutor mecanic auto).
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De asemenea, 115 persoane au fost înscrise la cursuri de iniţiere in 
specialitatile operator introducere validare prelucrare date, inspector resurse 
umane si contabil.

Agenţia a acordat o atentie deosebita persoanelor din mediul rural si 
persoanelor apartinand unor grupuri dezavantajate pe piaţa muncii (228 de 
persoane inscrise la cursuri au provenit din mediul rural si 125 au fost şomeri 
tineri).

Planul de formare profesionala pentru anul 2019
Nr.
crt.

Specificaţie Nr. persoane

0 1 2
1. Număr persoane care urmeaza a fi cuprinse in programe de formare 

profesionala, total, din care (rândul 1= rândul 2+ 3+ 4):
754

2. Număr persoane care urmeaza a fi cuprinse la cursuri de formare 
profesionala, total, din care :

664

- şomeri 650
- alte categorii de persoane care beneficiaza de gratuitate, din care: 14

- absolvenţi ( art.84 ) 0
- persoane aflate in detentie (art. 66, alin.4) 14
- persoane care au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului 

pentru creşterea copilului ( art. 66, alin.2, lit. a )
0

- persoane care au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar 
(art. 66, alin.2, lit.b)

0

- persoane angajate si cuprinse la cursuri in scopul preveniri şomajului 
(art.48A1)

0

- persoane din mediul rural 0
3. Număr persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare si certificare a 

competentelor (art. 39 HG 377/2002)
0

4. Număr şomeri beneficiari de contracte de ucenicie (Legea nr. 279/ 2005) 90

Situatie cu privire la program ele de formare

Nr.
crt.

Specificaţie Total, 
din care

Şomeri Alte categorii 
de persoane 

care 
beneficiaza 
de gratuitate

Persoane
platitoare

0 1 2 3 4 5
1. Număr persoane inscrise la cursuri in 

perioada ianuarie-august 2019 432 401 0 31

2. Număr persoane inscrise in anul 2018 si care 
urmau cursurile si in anul 2019 187 183 0 4

3. Număr absolvenţi de cursuri in perioada 
ianuarie- august 2019 416 392 0 24

4. Număr absolvenţi de cursuri incadrati in 
perioada ianuarie- august 2019 2 2 3 2 2 3 0 -

5. Număr cursuri incepute in perioada ianuarie- 
august 2019 27 27 0 -

6. Număr cursuri incepute in anul 2018 si care 
s-au derulat si in anul 2019 10 10 0 -

7. Număr şomeri beneficiari de contracte de 
ucenicie la locul de munca 101 101 - -
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Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Munca Bacau
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