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Stadiul realizarii acţiunilor stabilite prin Planul de acţiuni pentru realizarea in judeţul 
Bacau a obiectivelor derivate din Programul de guvernare pe primele 10 luni ale anului 

2019
Obiectiv Acţiuni Realizat (valoarea indicatorilor din 

Planul de acţiuni)
Nerealizat
(explicaţia

I )

Termen nou 
de realizare 
a acţiunilor 

restante

Programul
Romania
Profesionala

Actualizarea permanenta a 
programului privind 
organizarea de cursuri de 
calificare, inclusiv prin 
metoda invatamantului 
profesional dual.

-număr cursuri organizate: 36; 
-număr cursanţi inscrisi: 562; 
-număr absolvenţi: 450.

Stimularea 
creării de noi 
locuri de 
munca

Implementarea Programului 
de ocupare a forţei de 
munca pentru anul 2019 
-angajarea unui număr de 
10.550 de persoane aflate 
in cautarea unui loc de 
munca.

-număr de şomeri inregistrati incadrati 
in munca: 7.926;
-număr de persoane încadrate in 
munca cu vârste de peste 45 de ani 
prin subvenţionarea locurilor de 
munca: 488;
-număr şomeri beneficiari de alocaţii 
care se incadreaza inainte de 
expirarea şomajului: 314;
-număr burse de locuri de munca 
organizate: 2;
-număr persoane participante la 
bursele de locuri de munca: 1.500; 
-număr agenţi economici participanţi 
la bursele de locuri de munca: 247; 
-număr persoane ocupate in urma 
organizarii bursei generale de locuri 
de munca: 142;
-număr persoane ocupate in urma 
organizarii bursei pentru absolvenţi: 
117;
-număr persoane beneficiare de prima 
de instalare la o distanta mai mare de 
50 de km: 1;
-număr persoane cuprinse in activitati 
de form are profesionala: 11.266; 
-număr persoane care participa la 
cursuri: 562;
-număr persoane participante la 
ucenicie la locul de munca: 136; 
-număr absolvenţi ai cursurilor de 
formare profesionala incadrati in 
munca: 236.

Şanse reale 
pentru tineri

încadrarea in munca in 
sectorul public, pentru o 
perioada de 2 ani, a 
tinerilor dezavantajaţi 
pentru a dobândi abilitati 
transferabile in joburile din 
sectorul privat.

-număr tineri ocupaţi: 0.

Acordarea de subvenţii 
angajatorilor -care  

| incadreaza in munca tineri.

-număr tineri angajaţi: 403;
-număr angajatori care beneficiaza de 
subvenţii: 350.
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Atingerea 
obiectivelor 
specifice  
stabilite prin 
Strategia 
naţionala 
Agenda 
Digitala 
pentru 
Romania 
2020

Publicarea pe site-urile 
proprii a informaţiilor de 
interes public.

-număr institutii/autoritati locale care 
au publicat: 1.

Raspunderea in termen 
legal la cererile de 
informaţii de interes public.

-număr solicitări de informaţii la care 
s-a răspuns in termen legal: 165.

Activitati pentru asigurarea 
accesului cetatenilor si 
organizaţiilor la servicii 
publice electronice.

-număr cetateni care beneficiaza de 
servicii online: 198.

Implementarea sistemului 
informatic integrat al 
institutiilor publice de la 
nivelul judeţului Bacau, 
creşterea gradului de 
interoperabilitate al 
acestuia.

-număr institutii care au implementat 
sistemul informatic integrat: 0;
-număr institutii conectate  
interoperational: 0.

Stimularea
creşterii
ocupării
forţei de
munca a
persoanelor
apartinand
minoritatii
romilor si
creşterea
atractivitatii
pentru
investitii

Implementarea programelor 
anuale de ocupare a forţei 
de munca.

Număr persoane de etnie roma 
încadrate in munca prin masurile 
active: 32.

Acordarea serviciilor de 
informare si consiliere 
profesionala persoanelor de 
etnie roma in vederea 
integrării/ reintegrării pe 
piaţa muncii.

-număr persoane de etnie roma 
participante: 376.

Acordarea de facilitati 
pentru angajatorii care 
incadreaza in munca 
persoane apartinand 
minoritatii romilor.

-număr de persoane de etnie roma 
angajate prin subvenţionarea locurilor 
de munca: 3.

Susţinerea unor campanii 
de conştientizare a 
angajatorilor cu privire la 
fenomenul discriminării la 
locul de munca, egalitate 
de sanse etc.

-număr campanii organizate: 1; 
-număr angajatori vizitati: 25.

Organizarea burselor in 
municipii si oraşe.

-număr burse organizate: 0;
-număr persoane de etnie roma 
participante: 0.

Intarirea 
legăturii cu 
romanii din 
afara
frontierelor 
tarii si 
afirmarea 
identitatii 
culturale a 
romanilor

Asigurarea accesului la 
beneficiile de asistenta 
sociala pentru romanii care 
lucreaza in comunitatea 
europeana prin întocmirea 
si eliberarea la termen a 
formularelor necesare.

-număr persoane beneficiare: 90.
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