
Stadiul realizarii  Programului de ocupare a fortei de munca la data de 30.09.2018 

 

Nr. 

crt. 

Masura activa Planificat 

2018 

 

Realizat la 

30.09.2018 

0 1 2 3 

1 Persoane angajate, total 11.785 7.492 

2 Servicii de mediere 11.785 7.492 

3 Servicii de informare si consiliere profesionala  312 

4 Cursuri de formare profesionala               300 216 

5 Completarea veniturilor somerilor inregistrati care se incadreaza inainte de 

expirarea indemnizatiei pentru  somaj (art. 72)                                 

500 296 

6 Completarea veniturilor absolventilor de invatamant care se incadreaza inainte 

de expirarea indemnizatiei pentru  somaj (art. 73^1, alin. 2)                                 

 0 

7 Acordarea de prime de incadrare pentru absolventii de invatamant care se 

incadreaza in munca (art. 73^1, alin. 1) 

100 41 

8 Acordarea de prime de activare pentru somerii inregistrati care se incadreaza in 

munca (art. 73^2) 

500 174 

9 Acordarea de prime de încadrare (mobilitate) pentru somerii inregistrati care se 

incadrează in munca, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare 

de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta (art. 74) 

50 7 

10 Acordarea de prime de instalare (mobilitate) pentru somerii inregistrati care se 

încadreaza in munca intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km 

fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui 

fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau 

in localitatile invecinate acesteia (art.75) 

50 1 



11 Acordarea de prime de relocare pentru somerii inregistrati care se incadreaza in 

munca intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de 

localitatea în care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi 

schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectivă sau în 

localităţile învecinate acesteia- plata chirie si utilitati (art.76^2) 

100 9 

12 Subventionarea locurilor de munca ocupate temporar in lucrari publice de 

interes comunitar (art.77^1) 

50 0 

13 Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre absolventii de institutii de 

invatamant (art. 80)                    

150 41 

14 Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre someri cu varste de peste 

45 de ani sau intretinatori unici de familie (art. 85) 

800 253 

15 Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre tineri NEETS (art. 85) 200 10 

16 Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre someri de lunga durata (art. 

85) 

30 0 

17 Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre persoane cu handicap (art. 

85)                  

5 0 

18 Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre someri care mai au 5 ani 

pana la pensie (art.85)         

5 0 

19 Subventionarea locurilor de munca ocupate de catre persoane care au incheiat 

contracte de solidaritate in baza (art. 93^1) 

10 0 

20 Servicii de consultanta si asistenta pentru  inceperea unei activitati 

independente sau initierea unei afaceri 

5 0 

21 Incadrare prin alte masuri active (proiecte finantate din fonduri europene) 100 0 

 


