
    

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
Operator de date cu caracter personal nr. 497 
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38 
e-mail: anofm@anofm.ro; mass.media@anofm.ro 
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT 

 

Notă 

privind stadiul realizării 

Programului național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială 

pentru anul 2017,  respectiv Trimestrul IV 2017  

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă asigură 

promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială prin: 

acompaniament social personalizat, activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor 

cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor şi subvenţionarea locului de muncă. 

Acompaniamentul social personalizat se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza 

unui contract de solidaritate,  şi constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit 

tinerilor cu risc de marginalizare socială şi constau în: 

    a)  informare şi consiliere profesională; 

    b)  mediere a muncii; 

    c)  plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind 

corespunzătoare pregătirii profesionale şi altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la 

înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în evidenţa agenţiei pentru ocuparea 

forţei de muncă. 

Menționăm că prin Legea nr.250/2013 a fost modificată Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale. Modificarea a constat în abrogarea Secţiunii 1 Accesul la un 

loc de munca din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale și 

introducerea în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă a Secţiunii 3^1 Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu 

risc de  marginalizare socială.  

Conform Legii 76/2002, așa cum a fost modificată prin Legea 250/2013, tânărul cu risc de 

marginalizare socială este  persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care se înregistrează 

la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după 

caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii: 

a)se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;                                                     

b)are dizabilităţi 

c)nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea; 

d)are copii în întreţinere; 

e)a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; 

f)este victimă a traficului de persoane. 
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Limita de vârstă a tinerilor care beneficiază de măsurile prevăzute de lege este de maxim 26 de 

ani, iar durata contractului de solidaritate este de până la 3 ani, condiția fiind ca durata minimă 

să fie de 1 an. 

Subvenţia lunară acordată angajatorilor de inserţie pentru un tânăr marginalizat social angajat, 

reprezintă salariului de bază stabilit la data angajării dar nu mai mult de 2 ori valoarea 

indicatorul social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea 

contractului de solidaritate. Dacă tânărul este păstrat în activitate, angajatorul beneficiază 

lunar, de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj care i s-ar fi cuvenit tânărului 

dacă ar fi fost disponibilizat. Suma se acordă angajatorului pe perioada menţinerii raporturilor 

de muncă, dar nu mai mult de 2 ani.  

Pentru anul 2017, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a întocmit Programul 

național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială, ținând seama de 

categoriile de tineri prevăzuţi în Legea 76/2002 modificată prin Legea 250/2013. 

Obiectivul general al Programului național de ocupare pentru tinerii cu risc de  marginalizare 

socială este promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială. 

Obiectivele specifice ale Programului național de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare 

socială pentru anul 2017  sunt: 

-acompaniamentul social personalizat, efectuat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza 

unui contract de solidaritate; 

-stimularea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare 

socială. 

Pentru realizarea indicatorilor prevăzuţi în Programul național de ocupare pentru tinerii cu risc 

de marginalizare socială, se va acţiona, pentru  facilitarea accesului la un loc de muncă a 

tinerilor confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, în principal, prin următoarele măsuri:  

-asigurarea de servicii de mediere prin întocmirea unui plan individual de mediere în 

conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată, precum şi prin organizarea de 

burse ale locurilor de muncă speciale, după caz; 

-oferirea de servicii de consiliere profesională: furnizarea de informaţii cu privire la piaţa 

muncii (locuri de muncă vacante, domenii, meserii), informaţii privind drepturile şi obligaţiile 

salariaţilor, instruire în tehnici de căutare a unui loc de muncă, prezentarea posibilităţilor de 

participare la cursuri de formare profesională; 

-cuprinderea în cursuri de formare profesională în meserii solicitate pe piaţa muncii în 

concordanţă cu cerinţele şi perspectiva pe plan local a tinerilor în vederea ocupării; 

-subvenţionarea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor aflaţi în dificultate şi 

confruntaţi cu riscul excluderii profesionale: salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, 

dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data 

încadrării în muncă, până la data expirării contractului de solidaritate sau 50% din indemnizaţia 

de şomaj cuvenită conform legii, în cazul în care, la expirarea contractului de solidaritate, 

angajatorii de inserţie menţin raporturile de muncă cu tinerii şi îi angajează cu contract de 

muncă pe durată nedeterminată.   
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Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2017 a 

fost fundamentat pe baza propunerilor agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, în urma analizei la nivel local a situaţiei privind piaţa muncii şi a 

posibilităţilor de absorbţie a tinerilor confruntaţi cu riscul excluderii profesionale şi sociale. 

Indicatorii prevăzuţi în programul special pentru anul 2017, se prezintă sintetic  astfel: 

- număr contracte de solidaritate prognozate a fi încheiate pentru un număr minim de 718 

persoane;  

-  număr total de persoane prognozat a fi ocupate – 583 persoane; 

- număr persoane prognozate a fi încadrate prin acordarea serviciilor de mediere – 578 

persoane; 

- număr persoane prognozate a fi încadrate prin organizarea de cursuri de formare profesională 

– 5 persoane. 
 

 

În trimestrul IV al anului 2017, ca urmare a acţiunilor întreprinse de  agenţiile pentru ocuparea 

forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea aplicării prevederilor legale 

referitoare la combaterea marginalizării sociale, (transpuse în anexele 17), 18) şi 19) prevăzute 

în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea 

de Guvern nr. 119/2014), s-au obţinut următoarele rezultate: 

- au fost mediaţi şi consiliaţi profesional 85 de tineri din rândul categoriilor  defavorizate; 

- au fost încheiate 77 contracte de solidaritate, prin care agenţiile pentru ocuparea forţei de 

muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti acordă servicii de consiliere profesională şi mediere, 

identifică angajatori de inserţie şi locuri de muncă potrivit pregătirii lor profesionale şi a 

celorlalte caracteristici care rezultă din dosarul de înscriere în evidenţă şi îi plasează pe locurile 

de muncă identificate. 

Prin efortul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, în 

trimestrul IV al anului 2017, au fost identificaţi 35 angajatori de inserţie.  

Cele 77 contracte de solidaritate s-au încheiat cu următoarele categorii de beneficiari (anexa 

18):  

-29 tineri care se află sau provin din sistemul de protecţie a copilului (37,7 %), 

-21 tineri cu dizabilităţi (27,3 %), 

-19 tineri fără familie sau a căror familie nu le  poate asigura întreţinerea (24,7 %), 

-  3 tineri cu  copii în întreţinere (3,9 %), 

-  4 tineri care au executat pedepse privative de libertatea (5,2%), 

-  1 tânăr din categoria victime ale traficului de persoane (1,3%). 

Situaţia privind nivelul studiilor persoanelor care au încheiat contracte de solidaritate în 

trimestrul IV al anului 2017, (anexa 19), se prezintă astfel: 

-31 persoane au studii gimnaziale, neterminate sau fără studii (40,3 %), 

-21 persoane au studii profesionale (27,3 %), 

-24 persoane au studii medii (31,2 %), 

-  1 persoană are studii superioare (1,3 %). 

Din totalul celor 47 persoane încadrate în muncă în trimestrul IV al anului 2017, un număr de 8 

persoane au fost încadrate în muncă pe durată determinată, iar 39 persoane au fost încadrate în 

muncă pe durată nedeterminată. 

Cele 47 persoane încadrate în muncă aparţin următoarelor categorii de beneficiari:  
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- 20 tineri care se află sau provin din sistemul de protecţie a copilului (42,6 %), 

- 16 tineri cu dizabilităţi (34 %); 

-   7 tineri fără familie sau a căror familie nu le  poate asigura întreţinerea (14,9 %); 

-   2 tineri cu  copii în întreţinere (4,3 %), 

-   2 tineri care au executat pedepse privative de libertatea (4,3%). 
 
 

Structura pe niveluri de pregătire a celor 47 persoane încadrate în muncă se prezintă astfel: 16 

persoane au studii gimnaziale, neterminate sau sunt fără studii (34 %), 16 persoane au studii 

profesionale (34 %), 14 persoane au studii medii (29,8 %), iar 1 persoană are studii superioare 

(2,1%). 
 

 

În anului 2017, ca urmare a acţiunilor întreprinse de  agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă 

judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea aplicării prevederilor legale referitoare la 

combaterea marginalizării sociale, (transpuse în anexele 17), 18) şi 19) prevăzute în Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea de Guvern 

nr. 119/2014), s-au obţinut următoarele rezultate: 

- au fost mediaţi şi consiliaţi profesional 294 de tineri din rândul categoriilor  defavorizate; 

- au fost încheiate 269 contracte de solidaritate, prin care agenţiile pentru ocuparea forţei de 

muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti acordă servicii de consiliere profesională şi mediere, 

identifică angajatori de inserţie şi locuri de muncă potrivit pregătirii lor profesionale şi a 

celorlalte caracteristici care rezultă din dosarul de înscriere în evidenţă şi îi plasează pe locurile 

de muncă identificate. 

Prin efortul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, în  

anul 2017, au fost identificaţi 108 angajatori de inserţie.  

Cele 269 contracte de solidaritate s-au încheiat cu următoarele categorii de beneficiari (anexa 

18):  

-  72 tineri care se află sau provin din sistemul de protecţie a copilului (26,8 %), 

-  61 tineri cu dizabilităţi (22,7 %), 

-103 tineri fără familie sau a căror familie nu le  poate asigura întreţinerea (38,3 %), 

-  26 tineri cu  copii în întreţinere (9,7 %), 

-    4 tineri care au executat pedepse privative de libertatea (1,5 %), 

-    3 tineri din categoria victime ale traficului de persoane (1,1 %). 

Situaţia privind nivelul studiilor persoanelor care au încheiat contracte de solidaritate în anul 

2017, (anexa 19), se prezintă astfel: 

- 109 persoane au studii gimnaziale, neterminate sau fără studii (40,5 %), 

-   71 persoane au studii profesionale (26,4 %), 

-   84 persoane au studii medii (31,2 %), 

-     5 persoane au studii superioare (1,9 %). 

Din totalul celor 143 persoane încadrate în muncă în anul 2017, un număr de 60 persoane au 

fost încadrate în muncă pe durată determinată, iar 83 persoane au fost încadrate în muncă pe 

durată nedeterminată. 

Cele 143 persoane încadrate în muncă aparţin următoarelor categorii de beneficiari:  

- 45 tineri care se află sau provin din sistemul de protecţie a copilului (31,5 %), 

- 27 tineri cu dizabilităţi (18,9 %); 
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- 48 tineri fără familie sau a căror familie nu le  poate asigura întreţinerea (33,6 %); 

- 19 tineri cu  copii în întreţinere (13,3 %); 

-   2 tineri care au executat pedepse privative de libertatea (1,4 %), 

-   2 tineri din categoria victime ale traficului de persoane (1,4 %). 

Structura pe niveluri de pregătire a celor 143 persoane încadrate în muncă se prezintă astfel: 37 

persoane au studii gimnaziale, neterminate sau sunt fără studii (25,9%), 45 persoane au studii 

profesionale (31,5 %), 60 persoane au studii medii (42 %), iar 1 persoană are studii superioare 

(0,7%). 
 

Monitorizarea pentru anul 2017 a Programului naţional pentru tinerii cu risc de marginalizare 

socială, indică încadrarea a 143 tineri, realizându-se un procent de 24,53 % faţă de programatul 

aprobat. Din cei 143 tineri încadraţi, 142 tineri s-au încadrat ca urmare a acordării măsurii de 

mediere a muncii, iar 1 persoană s-a încadrat ca urmare a acordării de serviciilor de consiliere 

profesională. 
 

La nivelul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă se pot organiza, la cererea 

pieţei muncii burse speciale pentru tinerii cu risc de marginalizare socială. Astfel, în anul 2017 

au fost organizate 3 astfel de burse, în judeţele Vrancea, Arad şi Buzău. În urma organizării celor 

3 burse s-au încadrat 23 tineri cu risc de marginalizare socială, din care 12 în Vrancea şi 11 în 

Buzău în meserii ca: operator confecţioner îmbrăcăminte, lucrător comercial, ambalator 

manual, operator chimist, muncitor necalificat. 

În cadrul burselor generale organizate pot participa alături de toate persoanele în căutarea unui 

loc de muncă şi tinerii cu risc de marginalizare socială. 
 

În 7 aprilie 2017 a avut loc Bursa generală a locurilor de muncă la nivel naţional, excepţie făcând 

bursa de la Bucureşti organizată în data de 21.04.2017. 

În urma evaluării la o lună de la data desfăşurarii bursei generale a locurilor muncă, datele 

statistice indică următoarele rezultate pentru tinerii cu risc de marginalizare socială:  

- număr angajatori de inserţie contactaţi – 182, 

- număr angajatori de inserţie participanţi – 23, 

- număr de locuri de muncă oferite – 154, 

- număr tineri cu risc de marginalizare socială selectaţi în vederea încadrării – 87, 

- număr tineri cu risc de marginalizare socială încadraţi – 5. 

Cei 5 tineri cu risc de marginalizare socială încadraţi au fost: 2 din Maramureş, 1 din Giurgiu şi 1 

din Satu Mare. Meseriile pentru cele 5 locuri de muncă ocupate au fost de muncitor necalificat, 

tractorist şi barman. 
 

În data de 20 octombrie 2017 a avut loc Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi la nivel 

naţional, iar în urma evaluării la o lună de la data desfăşurarii bursei, datele statistice indică 

următoarele rezultate pentru tinerii cu risc de marginalizare socială:  

- 136 absolvenţi participanţi la bursă din categoria tinerilor cu risc de marginalizare socială, din 

care 36 tineri au fost din categoria persoanelor cu handicap, 

-    6 absolvenţi încadraţi din care 4 sunt persoane cu handicap. 

Meseriile pentru cele 6 locuri de muncă ocupate au fost de confecţioner asamblor articole 

textile, ambalator manual şi muncitor necalificat. 
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La nivel naţional, în anul 2017, cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor pentru şomaj 

aferente subvenţiilor acordate angajatorilor de inserţie care au încadrat tineri aflaţi în risc de 

marginalizate socială, a fost de 4.650.819 lei. 

Suma de 4.650.819 lei reprezintă cheltuieli aferente contractelor individuale de muncă 

corespunzătoare contractelor de solidaritate încheiate în anul 2017 şi anterior perioadei de 

raportare, conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. 

 

 

 

Direcţia Analiza Pieței Muncii, Programe de Ocupare și de Formare Profesională a Forței de 

Muncă 
 

 

 


