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BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

Organizarea Burselor are ca scop satisfacerea rapidă a
nevoilor pieţei prin punerea în relaţie directă a cererii cu
oferta de forţa de muncă.
Activitatea începe cu 30 de zile înainte de data stabilită, prin
contactarea agenţilor economici în vederea depistării de noi
locuri de muncă.
Începând cu anul 2001 bursa a devenit o practică obişnuită
în activitateaAJOFM Satu Mare.
Beneficiarii acţiunii sunt angajatorii şi persoanele care îşi
caută un loc de muncă.
Bursa generală a locurilor de muncă a avut loc in data de
20.04.2018 la Casa de Cultura a Sindicatelor şi se înscrie
în calendarul activităţilor organizate de ANOFM în toate
agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, având
ca scop creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă,
concomitent cu reducerea şomajului.

Măsură activă cu impact asupra populaţiei din judeţ
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AJOFM Satu Mare a contactat un număr de 185 de angajatori care
au oferit 789 locuri de muncă vacante, din care 24 pentru studii
superioare. Principalele domenii pentru care s-au oferit locuri de
muncă au fost :

INDUSTRIA MECANICĂ : 374 locuri
strungar, operator CNC, lăcătuş mecanic, sudor, montator
subansamble, inginer mecanic, inginer automatist, frezor,
găuritor-filetator, etc.
INDUSTRIA TEXTILĂ : 118 locuri
confecţioner-textile, aburitor textile,controlor calitate
INDUSTRIA LEMNULUI : 70 locuri
tapiţer, tâmplar universal, operator maşini tâmplărie
CONSTRUCŢII : 98 locuri
zidar, dulgher, zugrav, fierar-betonist
ALTE DOMENII : 129 locuri
vânzător, bucătar, barman, gestionar, controlor calitate,
electrician, cameristă hotel, agent de vânzări, stivuitorist, etc.
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 Project manager global shared services

 Specialist în dezvoltare organizaţională

 Inginer automatist

 Inginer mecanic

 Medic veterinar

 Economist

 Şef departament

Locuri de muncă pentru persoanele cu studii superioare



STANDURI SPECIALE

În cadrul bursei s-au amenajat standuri speciale unde firmele Alu
Menziken, M SYS, Wocco Pipe System Components Rom,
Autonet, Draxlmaier, Plastica, au prezentat informaţii despre
obiectul de activitate, oferta de locuri de muncă, condiţiile de
ocupare şi de muncă.

Standuri speciale au avut si Inspectoratul de Poliţie,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul de
Jandarmi, Centrul Militar Judeţean, Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” Arad, filiala Satu Mare, precum si Penitenciarul Satu Mare,
care a participat la bursa cu 7 persoane condamnate în regim
deschis şi semideschis, care mai au de executat cel mult 6 luni de
detenţie.

La bursă au participat 55 de angajatori şi un număr de 850
de persoane în căutarea unui loc de muncă. Au fost selectate
pentru încadrare 302 persoane. În ziua bursei au fost încadrate 40
persoane.

AJOFM Satu Mare a avut standuri pentru activităţile de
Formare Profesională şi EURES, unde s-au oferit informaţii despre
cursurile de formare cuprinse în planul de formare profesională pe
anul 2018, respectiv locurile de muncă vacante din reţeaua
EURES a Uniunii Europene.
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Angajări în perioada 20.04 - 20.05.2018,

în urma desfăşurării bursei locurilor de muncă

Număr persoane încadrate din rândul celor 
intervievate

Total Femei

Total persoane încadrate 126 50
Rromi 1 0
Tineri 21 8
Alte categorii 104 42

Număr persoane încadrate 
pe nivel de studii

Total

Invăţământ general sau 
incomplet

50

Invăţământ profesional şi de 
ucenicie

32

Invăţământ liceal şi postliceal 41
Invăţământ superior 3

Număr persoane 
încadrate pe 

categorii de vârstă

Total

Până în 25 ani 21

25-35 ani 27

35-45 ani 34

Peste 45 ani 44
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Angajari în perioada 20.04 - 20.05.2018,

în urma desfăşurării bursei locurilor de muncă

Număr persoane încadrate pe tip 
de indemnizaţie

Total

Şomeri indemnizaţi 44
Şomeri neindemnizaţi 82

Principalele ocupaţii Total
Muncitor necalificat  în construcţii 25
Muncitor necalificat  în industria confecţiilor 14
Lăcătuş mecanic 12
Montator subansamble 10
Agent de securitate 6
Lucrător comercial 6
Zidar-roşar tencuitor 5
Mecanic agricol 3



 Subvenţionarea locurilor de muncă, pentru
- absolvenţi de învăţământ şi tineri NEETs
- şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt
unici susţinători ai familiilor monoparentale
- şomeri de lungă durată
- şomeri care în termen de 5 ani de la data angajării
îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita
pensia
- persoane cu handicap

Măsuri adresate angajatorilor

 Cofinanţarea programelor de formare profesională
organizată pentru propriii salariaţi
 Programe de ocupare temporară pentru dezvoltarea
comunităţii
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MĂSURI ACTIVE



Angajatorii care angajează pe durată nedeterminată
absolvenți ai unor instituții de învățământ sau tineri NEETs
primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare
absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.

CONDIŢIE: 
să îi păstreze în activitate timp de cel puţin 18 luni

În perioada celor 18 luni, absolvenţii pot urma o formă de
pregătire profesională, organizată de angajator, cheltuielile
necesare fiind suportate, la cerere, din bugetul asigurărilor
pentru şomaj.
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Angajatorii care angajează pe durată nedeterminată
absolvenți cu dizabilităţi ai unor instituții de învățământ
primesc lunar, pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare
absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.

Stimularea ocupării absolvenţilor



Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor
speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile
de la absolvire se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă
mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, de o prima de insertie egală cu de 3 ori valoarea
indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.
Prima de insertie stabilita in cuantumul prevazut la alin. (1) se
acorda in doua transe, astfel:
a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajarii;
b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea
perioadei de 12 luni de la angajare.

CONDIŢII: 
 se angajează cu normă întreagă pentru o perioada mai mare de 12 luni în

termen de 60 de zile de la data absolvirii, ulterior înregistrării la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă
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Prima de inserţie

Anul 2017 (primă de încadrare) – 36 persoane



Se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile
pentru ocuparea forţei de muncă, care se încadrează în
muncă într-o altă localitate, situată la o distanţă mai mare de
50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau
reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul
sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în
localităţile învecinate acesteia, neimpozabilă, în cuantum de
75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru
locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai
mult de 900 de lei.

CONDIŢII: 
 se încadrează în muncă cu normă întreagă pe o perioadă de cel puţin 12 luni
 veniturile nete lunare realizate în situaţia în care sunt persoane singure sau 

împreună cu familia nu depăşesc 5.000 lei/lună  
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Prima de relocare

Anul 2017 – 4 persoane Anul 2018 – 1 persoană



Se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile
pentru ocuparea forţei de muncă, care se încadrează în
muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15
km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.
Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai
mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care
persoanele în cauză îşi desfăşoara activitatea la angajatorul
la care se realizează încadrarea în muncă. Prima de
încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

CONDIŢIE: 
 se încadrează în muncă cu normă întreagă pe o perioadă de cel puţin 12 luni
 noul domiciliu sau noua reşedinţă se află în zonele prevăzute în Planul Naţional 

de Mobilitate
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Prima de încadrare

Anul 2017 – 2 persoane



Pot beneficia de primă persoanele înregistrate ca şomeri la
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care se
încadrează în muncă într-o altă localitate, situată la o
distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au
domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi
schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea
respectivă sau în localităţile învecinate acesteia,
neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă,
asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau
noua reşedinţă şi/sau pentru reîntregirea familiei, după
caz.
Se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:
 12.500 lei pentru persoanele care se încadrează în

muncă, într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt,
îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
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Prima de instalare



 15.500 lei pentru persoanele care se încadrează în muncă,
într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt, îşi
schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia
în care sunt însoţite de membrii familiei, iar în cazul
familiei monoparentale , în situaţia în care sunt însoţite de
copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.

CONDIŢII: 
 se încadrează în muncă cu normă întreagă pe o perioadă de cel puţin 12 luni
 noul domiciliu sau noua reşedinţă se află în zonele prevăzute în Planul Naţional 

de Mobilitate
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Prima de instalare

Anul 2017 – 2 persoane



Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă, de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de
indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu
normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior
datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500
lei, neimpozabilă.

CONDIŢII: 
 nu au mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorii în ultimele 12

luni
 nu au mai beneficiat de primă de activare în ultimele 12 luni
 prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare şi cu prima de

instalare (art. 73^1 alin. (1), respectiv art. 75 din lege)
 drepturile se acordă numai dacă persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia

pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană unde se află în evidenţă, în
termen de maximum 30 de zile de la data angajării, documentele prevazute
de lege
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Prima de activare

Anul 2017 – 83 persoane Anul 2018 – 7 persoane



Angajatorul care încadrează în muncă elevi şi/sau studenţi 
pe perioada vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev şi 
student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din 
valoarea indicatorului social de referinţă al asigurarilor
pentru somaj şi stimulării 
ocuparii forţei de muncă în vigoare la data angajării.
Încadrarea în munca trebuie să se facă în baza:
a) unui contract individual de muncă pe durată

determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, 
încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după
caz, cu timp parţial;

b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata 
misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică
decât durata vacanţei.
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Încadrarea elevilor şi studenţilor



În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul
individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă
de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră
încheiat cu normă întreagă.
Stimulentul financiar se acordă lunar, proporţional cu timpul
efectiv lucrat de către elevii şi studenţii în cauză pe perioada
de vacanţă din luna respectivă, fără a depăşi numărul de ore
corespunzătoare programului normal de lucru.

Nu beneficiază de această subvenţie :
a) angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere
a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;
b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul
financiar pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.
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Încadrarea elevilor şi studenţilor

Anul 2017 – 79 elevi
– 10 studenţi



Contractul de ucenicie: între 1 an şi 3 ani;
Grup ţintă: tineri cu vârste între 16 şi 25 de ani.
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Angajatorii care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la 
cerere, pe perioada derulării acestuia, de 1125 lei/lună.

Angajatorilor li se rambursează, de asemenea, costurile lunare
pentru formarea teoretică a ucenicului, în limita a 20% din
valoarea indicatorului social de referință pentru asigurări de şomaj.

Angajatorii care oferă stagii absolvenților de învățământ
superior primesc lunar, la cerere, pentru fiecare stagiar, suma de
1350 lei/lună, pentru o perioadă de șase luni.

Stimularea uceniciei şi stagiaturii

Anul 2017 – 5 contracte Anul 2018 – 11 contracte



Vă mulţumesc pentru atenţie!

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
SATU MARE

Str. I. Ghica, Nr. 36, Satu Mare
Tel./Fax: +4 0261 770 237, +4 0261 770 238; 

e-mail: ajofm@sm.anofm.ro; 
www.satumare.anofm.ro
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