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Cuprins

Introducere
Această carte a fort realizată studenţilor din cadrul specializărilor domeniului social, cu
scopul de a oferi informaţii cu privire la piaţa forţei de muncă, politica ocupăii forţei de
muncă din Ungaria şi România. Prosioniştii sociali, pe parcursul activităţii se vor lovi de
problemele ocupării forţei de muncă, a şomajului, astfel este recomandat ca viitorii
profesionişti să se familiarizeze cu situaţia actuală a pieţei forţei de muncă, acele instituţii,
servicii care au ca scop ameliorarea problemelor şomerilor.
În primul capitol, trecem în revistă câteve concept şi definiţii împortante din punctul de vedere
al subiectului dezbătut, respective am prezentat câteva dintre grupurile defavorizate de pe piaţa
forţei de muncă din Ungaria. În capitolul al doilea am prezentat instituţiile şi organizaţiile
active, prezente pe piaţa forţei de muncă din Ungaria
Măsurile active de combatere a şomajului le-am dezbătut prin prisma legii cu privire la
prestaciile sociale. Aici descriem mai pe larg ocuparea forţei de muncă a persoanelor cu
capacitatea de muncă schimbată. cu problemele legate de reabilitarea complex a acestora. Prin
descrierea serviciilor cu privire la ocupare forţei de muncă am evidenţiat posibilităţile de
implicare a asistenţilor sociali în acest domeniu. în cadrul acestui capitol, prin prezentarea unor
rezultate ale cercetărilor effectuate în acest domeniu, am prezentat eficacitatea măsurilor active
de opcupare a forţei de muncă. În partea referitoare la măsurile passive, facem referire la
posibilităţile de support pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
La sfârşitul capitolelor am formulat întrebări şi exerciţii care ajută însuşirea informaţiilor
citite şi clarificarea acestora, punerea în aplicare a cunoştinţelor practice a studenţilor,
respectiv sintetizarea teoriei şi a practicii.
Începând cu capitolul al cincelea a prezentului volum, primim o imagine asupra situaţiei
pieţei forţei de muncă şi aspectele acestuia. Asemănător descrierii grupurilor de
defavorizaţi maghiari, putem citi şi despre situaţia grupurilor defavorizate de pe piaţa forţei
de muncă din România. În capitotul şapte, se gasesc instituţiile ce oferă servicii înpotriva
combaterii şomajului, care ajută cititorul să cunoască în amânuntdiferitele segmente ale
sistemului românesc de prestaţii sociale.
Documentele cuprinse în anexe ajută la o mai bună înţelegere a celor cuprinse în capitolele
descrise mai sus.
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Luând în considerare toate acestea, sperăm, că pachetul de cunştinţe însuşite din această
carte pot fi de folos în pregătirea studenţilor din domeniul social, coordonatorilor de teren, şi
totodată profesioniştilor din cadrul instituţiilor de specialitate din Ungaria şi România.

Debrecen, 20. niembrie 2012

Autorii

Rákó Erzsébet
 Piaţa forţei de muncă- politici ocupaţionale în Ungaria
Din punct de vedere economic, conceptul pieţei forţei de muncă este, pe de o parte
ansamblul cererii şi ofertei, a indivizilor şi a gospodăriilor, ca potenţiali angajaţi, pe de altă
parte organizaţiile, întreprinderile, instituţiile ca angajatori ai ofertelor de forţă de muncă şi
relaţia dintre acestea, fie ea echilibrată sau dezechilibrată. (Gábor R., 1990)
Funcţionarea pieţei forţei de muncă, asemănător altor pieţe, este influenţată de relaţia dintre
cerere şi ofertă. Piaţa forţei de muncă în sine nu este o piaţă “perfectă” , echilibrul ei fiind
în continuă schimbare, fiindcă actorii pieţei muncii, angajaţi şi angajatori de asemenea, la
rândul lor şi ei sunt caracterizaţi de o raţionalitate limitată. Starea normală a pieței forței de

muncă este cea de dezechilibru, care poate fi latent sau de suprafață, la fel de spectaculos

cât și dezastruos. (Tóthné Sikora, 2012)
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Din 1992 KSH (Biroul Central de Statistică) efectuează ancheta forței de muncă, care

oferă informații cu privire la activitatea economică a persoanelor cu vârsta cuprinsă
între 15-74 ani, sondaj reprezentativ la nivelul gospodăriilor. Scopul colectării datelor
este acela de a oferii informații cu privire la ocuparea forței de muncă și tendințele de

șomaj.
În momentul formulării unui sistem conceptual, au pornit de la conceptele folosite de
Organizația Internațională a Muncii (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – ILO).

Ancheta forței de muncă din Ungaria clasifică activitatea populației examinate (săptămâna
premergătoare săptămânii de intervivare, o săptămână constând, de luni până duminică), pe
o periaodă specificată. Pe baza acestora:
 Angajat, este acea persoană, care măcar o dată pe săptămână, minim o oră, lucrează –
efectuează un serviciu contra cost sau dispune de un loc de muncă, de la care (din
motive de boală, concediu, etc.) au fost temporar absenți.




Şomer este acea persoană cară în săptămâna sondajului nu a lucrat şi nici nu dispune
de un loc de muncă de la care a lipsit temporar; a căutat active un loc de muncă în
ultimele patru săptămâni şi se putea angaja în termen d două săptămâni, în cazul în
care găsea un loc de muncă
Pe baza activităţii economice, distingem:
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Persoane economic active, care se regăsesc pepiaţa forţei d muncă, ori ca angajaţi, ori
ca şomeri
Persoane economic inactive, care în săptămâna de referinţă nu au lucrat şi nici nu
dispun de un loc de muncă cu venituri regulate, care ori nu au căutat un loc de muncă
ori nu se puteau angaja în lucru în decurs de două săptămâni. Tot în această categorie
includem şomerii pasivi, care ar vrea şi ar putea lucra, dacă ar găsi un loc de muncă,
doar că nu sunt în căutarea unuia, deoarece consideră a fi o încercare inutilă, fără
success.
Tot aici se încadrează şi acele persoane care în momentul de referinţă nu au lucrat, dar
au realizat venituri, de genul alocaţii, îndemnizaţii pentru creşterea copilului.
Totodată include în această categorie tinerii de peste 15 ani, care îşi continua studii,
după împlinirea acestei vârste şi alte personae, inactive din alte motive.
Rata de participare: procentul populației economic active din grupa de vârstă
cercetată.



Rata de ocupare: proporția populației din grupa de vârstă cercetată raportat la

populația ocupată. (KSH, 2012)



Rata șomajului prezintă evoluţia raportului de șomeri ca procent din populația
economic activă din grupa de vârstă de referinţă.

Pentru a înţelege mai bine cele descries anterior, ne va fi de folos graficul următor:
Graficul. nr. 1: Noţiuni de şomaj
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Populaţie
(populaţia totală)

Populaţia cu vârstă de lucru

Populația activă

Angajaţi

Şomeri

Sursă: Kurtán Lajos (2003): Közgazdaságtan. ELTE, Eötvös Kiadó Budapest 204.o.

Şomajul
Conform Organizaţiei Internaţionale de Muncă (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – IlO)
se consideră a fi şomer acea persoană, care:
 nu a lucrat şi nici nu dispune de un loc de muncă de la care a lipsit temporar;
 a căutat active un loc de muncă în ultimele patru săptămâni
 se putea angaja în termen de două săptămâni, în cazul în care găsea un loc de muncă
 nu a lucrat în săptămâna de referinţă, dar între timp a găsit loc de muncă şi va începe
să lucreze în termen de 90 de zile
Conceptul de şomaj, în descrierea lui Bánfalvy (2003) este în strictă legătură cu angajarea
contractuală. După părerea lui, şomer nu poate fi decât o persoană salariată, care doreşte să
lucreze şi are nevoie de serviciu, dar nu poate lucre, adică: şomerul este acea persoană,
care nu se poate angaja dar necesităţile şi stilul de viaţă îi solicit să fie angajat salariat
pentru care slarul reprezintă susra de întreţinere necesară traiului. (Bánfalvy, 2003. 11.)
În cele ce urmează vom revizui categoriile generale a şomajului, pe baza bilbiografiei de
specialitate.
Prima categorie de şomaj este cea a şomajului absolut, când angajatorul oferă mai puţine
locuri de muncă decât ar fi necesare, astfel o parte a persoanelor aflate în căutarea unui loc

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

de muncă rămân inevitabil fără loc de muncă, devenind astfel şomeri. În principiu acesta este
rezultatul
Somajul absolut este o consecinţi inevitabilă a crizelor economice.
Al doilea tip este acela al şomajului structural, apare atunci când cererea de pe piața forței

de muncă și oferta acesteia sunt diferite în structura lor (există o diferenţă structurală între
cererea şi oferta de pe piaţa muncii). Astfel, cauza şomajului nu este dat de numărul mai
scăzut al locurilor de muncă faţă de numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă, ci de diferenţele structurale dintre cerere şi ofertă. A treia categorie de şomaj este a
cela fricţional (de frecare).
Acesta apare doearece angajaţii nu sunt legaţi toată viaţa de un singur loc de muncă (firmă,
birou, localitate, etc.) şi datorită mobilităţii de forţă de muncă (ex. când schimbă un loc de
muncă pe altul) pot deveni temporar şomeri. Est lucru deseori se datorează deciziei luate de
către angajat, ce dă dovadă de mobilitatea şi flexibilitatea forţei de muncă. În cazul
șomajului fricțional nu este vorba nici de diferențele structurale dintre cerere și ofertă, nici
de discrepanţe cu privire la numărul sau amploarea ofertei de muncă faţă de cererea de
muncă, ci pur şi simplu este situaţia în care cerere și oferta pe piața forței de muncă nu
corespund, adică nu se întâlnesc. (Bánfalvy, 2003)
Pe lângă criteriile de mai sus, şomajul poate fi divizat şi pe baza altor tipologii. Astfel, în
funcţie de durata sau perioada somajului, putem vorbi de şomaj permanent sau temporar. În
funcţie de grupurile sociale diferenţiem şomajul în rândul tinerilor, a femeilor, a grupurilor
defavorizate, iar în ceea ce priveşte distribuţia geografică, putem vorbi de şomaj regional.
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În funcţie de intenţiile angajatului, șomajul poate fi voluntar și involuntar. Șomajul voluntar
înseamnă că oamenii fără nici un motiv, nu doresc să se angajazeze la loc de muncă cu
salariile existente, pentru că, de exemplu au moştenit, sau pur şi simplu au din ce trăi şi nu
sunt nevoiţi să lucreze ca angajaţi, contra unui salar.
În cazul şomajului involuntar, muncitorii doresc să lucreze, pentru salariile existente, însă
nu pot găsi de lucru sau nu pot lucra din cauza unor motive întemeiate.
În cele ce urmează vom încerca să definim noţiunea politicilor ocupaţionale şi descrirea
acesteia cu piaţa forţei de muncă.
În interpretarea lui Bagó (2002), conceptul de politică a ocupării forței de muncă (politici

ocupaţionale) se referă la domeniul de activitate desfăşurată de către guvern pentru a obține

și a menține o creștere economică în domeniul ocupării forței de muncă.

“Pentru a asigura şi a stimula creșterea și dezvoltarea economică, creșterea nivelului de trai,

pentru a satisface nevoile forței de muncă, a combate șomajul, statul elaborează și

implementează în vederea realizării ocupării depline, productivă și liber aleasă, o politică
activă.”
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Politica ocupării forței de muncă este conceput pentru a se asigura că:



șexistă loc de muncă fiecărei persoane capabilă şi doritoare să lucreze



o astfel de activitate să fie productiv cât de mult posibil;



să permită libertatea de alegere între ofertele de muncă, și să permit tuturor

angajaților formarea, calificarea puse în aplicare în cursul angajării în cadrului unui
loc de muncă care să fie potrivit individului, indiferent de rasă, culoare, sex, religie,
opinie politică, origine națională sau socială.

Politica ocupării forței de muncă trebuie să țină cont de relația reciprocă dintre nivelul de

dezvoltare economică și obiectivele de ocuparea forței de muncă și a altor obiective

economice și sociale. Această politică ar trebui să se desfășoare într-un mod adecvat
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condițiilor și practicilor naționale. Statul, prin metode adecvate de măsură și condiții

naționale


hotărăşte şi revizuie periodic măsurile luate pentru atingerea obiectivelor în cadrul
unei politici economice și sociale coordonate;



acţionează pentru a asigura punerea în aplicare a acestor măsuri, inclusiv
dezvoltarea de programe, dacă este necesar.

Cu privire la politicile de ocupare este nevoie de consultaţii cu reprezentanții responsabili

ai acțiunilor propuse, în special angajatorii și reprezentanții lucrătorilor, cu scopul ca

guvernul să țină seama pe deplin de experiența și opiniile lor, pentru a asigura o cooperare

deplină în dezvoltarea politicilor și pentru a câștiga sprijinul acestora. (Bagó, 2002. 20.)
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Csoba et al (2009) privesc politica ocupării forței de muncă ca un complex de instrumente

de politică economică și socială care vizează utilizarea cât mai eficientă a angajaţilor

prezenţi în şi la nivelul societăţii, în primul rând, prin influențarea cererii de forță de
muncă.
Politica forţei de muncă este sistemul de control al pieţei forţei de muncă, care încearcă să
controleze piaţa în aşa măsură, încât să atingă un nivel de funcţionare şi realizare cât mai
armonioasă. În conceptul politicilor ocupaţionale piaţa forței de muncă nu poate fi exclus

din contextul socio-economic, cu toate că cele două părţi afectează diferiţi actori și necesită

totodată şi soluții sau metode diferite. (Csoba és mtsai, 2009)

Asemănător lui Bagó, consideră că este important să se ţină cont de dezvoltarea şi evoluţia
situaţiei economice. În plus, subliniază importanţa considerării contextului social, precum
condițiile demografice, numărul populației în vârstă de muncă, respective numărul sau
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proporţia celor care sunt în căutarea unui loc de muncă, a celor care intenționează să

lucreze, nivelul de educație, proporţia celor care fac naveta și potențialul de mobilitate,

dezvoltarea infrastructurii informaționale comunale și sociale ce asigură angajarea
oamenilor dornici să lucreze. (Csoba és mtsai, 2009)

Politica ocupării forței de muncă și subvențiile de muncă în contextul analizei lui Krémer

(2009) afirmă că cea mai bună soluție pentru a aborda șomajul, este aceea de crearea de noi

locuri de muncă pe piață.

Acesta afirmă că, politica ocupării forței de muncă poate asigura în special un rol
complementar, dacă contribuie la


mai bună adaptabilitate a forței de muncă, mobilitate, găsirea locului de muncă,
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creşterea valoarii forței de muncă, la nivelul de educație, de calificare



acces deplin şi echitabil la ofertele pieței forței de muncă, la locurile de muncă
vacante



Informare, consiliere, susţinerea prin oportunități de experiență şi ofertă de locuri

de muncă, a participanților la nivelul pieței forței de muncă, a angajatorilor și

solicitanților de locuri de muncă, subvenții specifice, certificate fiscale și de
securitate socială sau prin alte mijloace reduce costurile angajării anumitor grupuri
dezavantajate, preluarea unor procent din costurile aferente


contribuie cu subvenții crearea de locuri de muncă, în zonele defavorizate sau în



angajarea persoanleor defavorizate
în special în zonele defavorizate, contribuie la realizarea afacerilor mai ales în
cazul şomerilor, dornici de a lucra şi realizarea întreprinderilor micro şi mici
pentru a deveni independenți,
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în ultimă instanţă, și politica ocupării forței de muncă, ar putea ajuta ocuparea

forței de muncă, mai ales în cazul regiunilor mai puțin dezvoltate, cu mari lipse de
locuri de muncă, şomerilor de lungă durată, în special în vederea satisfacerii
nevoilor din sectorul public. (Krémer, 2009. 266.)

Conceptul de politica ocupării forței de muncă este strâns legată de politica pieței muncii.

În general, politica pieței forței de muncă, cuprinde toate măsurile destinate să sporească

oportunitățile de angajare și condițiile de angajare pe piața forței de muncă, esenţiale în

influențarea pieţei forţei d emuncă, pentru ca orice care are capacitatea de muncă şi

intenționează să lucreze, să asigure cele mai bune şi adecvate condiții de muncă.

Politica ocupării forței de muncă trebuie să asigure:
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ofertă a pieței forței de muncă care să satisfacă nevoile specifice cererii de pe piaţa

muncii, cu privire atât la numărul adecvat al ofertei cât şi la oportunităţile de
dezvoltare profesională al acesteia


reducerea ofertei de forță de muncă, de exemplu creşterea duratei de pregătire şi a

numărului cursanților participanţi,


aliniere continuă a ofertei de muncă la cea a cererii (astfel încât angajatul să poată
preveni pierderea locului de muncă, sau prin mobilitate şi prin folosirea serviciilor

de pe piața forței de muncă să poată accelera perioada de găsire a unui nou loc de
muncă)


creșterea cererii de forță de muncă, de aşa măsură, încât să fie capabil să angajeze
într-o măsură cât mai adecvată oferta de muncă.
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bazat pe principiul solidarității și a îngrijirii sociale, asigurarea mijloacele de

subzistență ale celor personae, care datorită unor motive trăine lor, au fost excluşi de

pe piața forței de muncă

Analizând funcţiile politicilor de ocupare, Krémer (2009) a concluzionat că la sfârșitul
secolului XX. sarcinile politicilor ocupaţionale sunt rearanjate, restructurate. Acest lucru se
manifestă în atitudinea din ce în ce mai activă, în asumarea sarcinilor economice mai
executive, și, de asemenea, cooperarea şi mai intensivă în depășirea problemelor sociale ce

îngreunează angajarea. Asumarea funcțiilor economice mai active şi executive sunt
caracteristice următoarelor domenii:


dezvoltare economică locală, stimularea regiunilor mai slab dezvoltate, rămase în urmă



crearea şi menţinerea de locuri de muncă alternative, inovatoare (de exemplu,



angajarea de ONG-uri, bazate pe comunitate întreprinderile mici organizate,
cooperative, închiriere de forţă de muncă, etc).
ajutor oferit companiilor existente şi nou create în vederea creării de locuri de muncă
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subvenții acordate pentru întreprinderile care angajează persoane cu handicap sau

dezavantajate, în vederea dezvoltarii pieței, relațiilor comerciale, ca de exemplu:

sponsorizare de activități de promovare



alte granturi de sprijinire a accesului la şi pe piață (de exemplu, contabilitate, asistență
juridică, managementul afacerilor)



suport pentru ocuparea forței de muncă, a locurilor de muncă ce oferă posibilitatea de

acumulare a experienței de lucru, susţinerea aşanumitor locuri de muncă de tranzit


Suport pentru lucrări şi joburi pentru şi cu scop public

Politicile ocupaţionale se regăsesc şi în domeniul social, mai exact în cazul ocupării forței
de muncă din domeniul social, cu scopul de colaborare cu furnizorii de servicii sociale şi cu
diverse instituții de asistență. (Kremer 2009)
Politicile de angajare sunt încorporate în procesul socio-economic, ceea ce reiese din
strânsa legătură cu alte politici. Acestea sunt următoarele:
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politica economică: formează direcţia de creștere a economiei, încurajează sau

descurajează nivelul producției și de investiții, astfel convertând cererea de forță de
muncă,


politica monetară și fiscală: tendințele de nivel de preț, nivelul veniturilor afacerilor şi

a gospodăriilor, formarea prețului forței de muncă cu care încurajează sau

restricționează ocuparea forței de muncă,



politica demografică: influențe ale tendințelor demografice, vârsta și mărimea

activității economice în vârstă de muncă, și, astfel, evoluția ofertei de muncă,
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politica educațională: odată cu extinderea perioadei de educație şi formare se poate

amâna momentul intrării pe piața forței de muncă, poate modela abilitățile de muncă,

natura și calitatea mobilității,



politica de venituri: reglementează puterea de cumpărare, nivelul veniturilor, dorința

de a lucra și a intențiile de angajarea


politica socială: ajută şi poate ajuta politica ocupării forţei de muncă prin asigurarea
mijloacelor necesare traiului în cazul persoanelor asupriți, care au rămas fără loc de
muncă din motive străine lor,



legea: definește contractul de muncă, regulile de semnare şi de anulare a contractelor

de lucru, poate crea garanții juridice pentru actorii de pe piața muncii,
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parteneriatul social: reconcilierea diferitelor niveluri și forme de ajutor, în vederea

dizolvării tensiunilor, cooperarea dintre partenerii de pe piața forței de muncă.

I.1. Situaţia actuală a şomerilor
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (KSH) în 2010 a crescut treptat numărul
şomerilor, astfel încât a fost detectat creșterea activității economice în cadrul anchetei

asupra forței de muncă. Datorită situației economice precare, nu numărul angajaţilor, ci

numărul de șomeri a crescut. În 2010, numărul acestora (a șomerilor) a fost de 474,800 de

persoane, cu 54,000 mai mult decât în anul precedent.
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Rata șomajului a atins o valoare de 11,2%, adică a fost cu 1,2% puncte mai mare decât în

2009 – iar în 2009, față de anul precedent cu 2,2%, creștere de puncte – creşterea șomajului
a încetinit.
Creșterea șomajului ar putea fi cauzat de mai multe motive:



creșterea treptată a vârstei de pensionare, atrage după sine încetinirea traficului de

"ieșire", astfel încât persoanele noi intrate pe piața muncii, vor apărea mai întâi ca
persoane în vederea căutării unui loc de muncă,






ieșirea persoanelor cu handicap de pe piața forței de muncă, nu mai este realizată cu
uşurinţă, datorită reglementărilor impuse de lege, care le impune acestora un timp
standard de căutare de locuri de muncă.
printre consecinţele crizei, apar semnele şomajului de lungă durată, deoarece, unele
persoane, care premergător crizei economice au fost angajaţi dar datorită acesteia au
rămas fără loc de muncă, unii nu au reuşit să se reangajeze astfel rămânând şomeri de
lungă durată.
sistemul actual de asistență şi protecţie socială este de asemenea natură, încât obligă
persoanele cu vârstă aptă de lucru să caute un loc de muncă, chiar daă anterior au fost
persoane inactive, beneficiari de ajutor social.
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în pofida unei tendinţe ușoare de revenire, cererea de muncă a una reţinută, în 2010.

Şomajul, şi în 2010 (şi în 2009) a afectat într-o măsură mai mare bărbaţii decât femeile,
generând în rândul bărbailor o rată a şomajului anuală de 11,6%, iar în cazul femeilor
10,7%. În anul 2008 încă rata şomajului arăta tendinţe şi rezutate mai ridicate în cazul
femeilor (8,1%) decât în rândul bărbaţilor (7,6%). Odată cu schimbarea sistemului de pensii,
şi femeile sunt obligate la o perioadă mai lungă de serviciu, ceea ce atrage după sine ieşirea
mai târzie a acestora de pe piaţa muncii.
Trebuie amintit, că în 2009, când criza economică a fost în plină dezvoltare, şomajul în
rândul bărbaţilor a fost mult mai ridicată decăt cea în rândul femeilor.
Potrivit datelor anchetei forței de muncă, numărul șomerilor a crescut în fiecare dintre
regiunile tării, dar cele mai mari procente se pot observa în partea Centrală a Ungariei
(37,6%), iar cea mai mică valoare, în regiunea Câmpiei de Sud (1,8%).

Rata șomajului măsurată în rândul populației de 15-74 de ani, în ciuda deteriorării, în
continuare este cel mai potrivit în Ungaria Centrală, unde rata şomajului avea o valoare de
8,9%, iar faţă de această valoare este de aproape de două ori mai mare rata şomajului din
Ungaria de Nord (16,0%).
Rata şomajului a avut tendinţe de creştere în toate regiunile ţării, doar în Câmpia de Sud a
stagnat, având o valoare de 10,6%. (Situaţia pieţei muncii pe baza datelor furnizate
Serviciului Național de Ocuparea Forței de Muncă 2010)

Graficul nr. 2: Situaţia evoluţiei ocupării forţei de muncă în rândul celor cu vârsta de 15-74 ani
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Sursă: Busch-Nagy (2010): Situaţia pieţei muncii pe baza datelor furnizate Serviciului Național de Ocuparea

Forței de Muncă 2010. Oficiul pentru ocuparea forței de muncă, Budapesta p.8.



2. Indicatori demografici al persoanelor aflate în căutarea de locuri de muncă

În anul 2010, numărul mediu al persoanlor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate
în conformitate cu Oficiul de ocuparea forței de muncă a fost de 582664 persoane.

În 2010 numărul solicitanților de locuri de muncă a fost de 3,7% mai mare decât în 2009, și
cu 32% mai mult decât în 2008. (Numărul înregistrat al persoanlor aflate în căutarea unui
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loc de muncă, care au fost înregistrate în biroul naţional de ocuparea forței de muncă, care
nu sunt angajaţi, nu sunt elevi, studenţi, cursanţi, nu sunt pensionari, nu beneficiază de
îndemnizaţii de stimulare a forţei de muncă, sunt în căutarea unui nou loc de muncă, sunt
apţi de lucru și au încheiat un acord de șomaj cu Serviciul Național de Ocupare)

(Se consideră a fi persoană înregistrată, acel om, care este luat în evidenţele biroului naţional
de ocuparea forței de muncă, nu dispune de loc de muncă şi nu este angajat, nu este elev,
student, cursant, nu este pensionar, nu beneficiază de îndemnizaţie de stimulare a forţei de
muncă, se află în căutarea unui nou loc de muncă, este apt de lucru și a încheiat un acord de

șomaj cu Serviciul Național de Ocupare).

Privind defalcarea numărului de solicitanți de locuri de muncă pe grupe de vârstă, în cazul
celor din grupa de vârstă de 35 de ani putem observa o scădere faţă de anul 2009. În grupa
de vârstă de 35 de ani și peste, a crescut numărul de solicitanți de locuri de muncă, cea mai
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mare rată de creștere o putem observa în rândul celor cu vârsta de 55 de ani și 59 de ani,
unde putem observa o creştere cu 21,4% mai mult în 2010 - decât în 2009.
Potrivit datelor furnizate de Biroul NAţional de Statistică (KSH), cu privire la defalcarea pe
sexe a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă observervăm o sensibilitate în rândul
bărbaţilor, cu privire la factorii sezonieri, faţă de femei. În cazul bărbaţilor datele arată o mai
mare variație pe timpul sezonului de iarnă, când valorile ating 55 %, pe când în perioada
sezonală, valorile celor două sexe sunt apoape identice, astfel încât, valorile observate în
rândul femeilor, nu trec de cele a bărbaţilor înnici una din lunile acestei perioade. Cu
privire la valorile anule, ponderea bărbaţilor este de 52,3 %, iar în cazul femeilor avem o
valoare de 41,7%.
Graficul nr. 3: Situaţia persoanlor în căutarea unui loc de muncă

Sursă: Busch-Nagy (2010): Situaţia pieţei muncii pe baza datelor furnizate Serviciului Național de Ocuparea

Forței de Muncă 2010. Oficiul pentru ocuparea forței de muncă, Budapesta p.9.

Grafivul nr. 4: Situaţia şcolară a persoanlor aflate în căutarea unui loc de muncă
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Sursă: Busch-Nagy (2010): Situaţia pieţei muncii pe baza datelor furnizate Serviciului Național de Ocuparea

Forței de Muncă 2010. Oficiul pentru ocuparea forței de muncă, Budapesta p.10.

În ceea ce priveşte situaţia şcolară, respective nivelul de educare a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă, putem observa, că majoritatea au absolvit 8 clase (39,3%), aceştia sunt
urmaţi de cei ce au absolvit o şcoală vocaţionale (31,4%), după care urmează cei cu studii de
şcoli profesionale şi liceale (12,2%), (9,1%).
Între solicitanții de locuri de muncă, 5% sunt cei cu studii superioare. După revizuirea

nivelului de educație putem constata, că este mult mai mare numărul persoanelor înregistrate

în cazul celor cu nivelul scăzut de educație decât în cazul absolvenților de învățământ
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superior. Comparând valorile celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă și nivelul de educație

al acestora, putem afirma, că nivelul de studii superioare prezintă o anumită protecție

împotriva șomajului, chiar şi atunci când știm, că şi în rândul absolvenților de facultate este
mai mare numărul celor care se află în căutarea unui loc de muncă în 2009 cu 4,5%, iar în
2010 cu 5% (Conform datelor KSH).
În studiul cu privire la situaţia şomerilor, Nagy (2000) constată că diferenţele în rândul
şomerilor în funcţie de nivelul de educaţie sugerează că, angajatorii consideră nivelul de
educaţie, indicatori a cunoştinţelor şi competenţelor deţinute, ceea ce atrage după sine
angajarea într-un număr mai mare a celor cu studii superioare, atât cu privire la perioada de
angajare cât şi în ceea ce priveşte formarea ulterioară a acest categorii de angajaţi.
Csoba (2012) atrage atenţia şi asupra altor aspect negative, în urma examinării legăturilor
dintre sistemul de educaţie şi piaţa forţei de muncă. “Schimbarea structurii educaţionale atrage
după sine şi schimbarea structurală a pieţei forţei de muncă”. Dacă avem de a face şi în
continuare cu o expansiune a formării universitare şi schimbarea sistemului universitar, atunci
toată lumea va dori să aibe studii cât mai avansate. Datorită acestui lucru, angajatorii vor
angaja pe posturile vacante persoane supra calificate chiar şi în cazul în care ar fi de ajuns un
nivel de calificare mult mai scăzut. (Csoba, 2012, 95.)
I. 3. Grupuri dezavantajate pe piaţa muncii

Considerăm a fi grupuri dezavantajate pe piața forței de muncă acele persoane,care întâmpină
anumite greutăţi, dificultăţi în procesul de lucru, astfel încât au nevoie de sprijin suplimentar
pentru a putea accesa cu succes pe piața muncii.
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Sunt persoane defavorizate aceia care sunt în căutarea unui loc de muncă, și:



au absolvit maximum învățământul primar





în momentul angajării are minim 50 de ani
în momentul intrării pe piaţa forţei de muncă nu are 25 de ani
este luat în evidenşele biroului national de ocupare a forţei d emuncă de cel puţin
2 ani, sau în momentul inregistrării în system nu a lucrat de cel puţin 6 luni
întreţine singur, cel puţin o persoană cu vârsta d esub 18 ani sau,
cu 12 luni înainte de începerea angajării a beneficiat de îndemnizaţie sau alocaţie
de creştere sau de îngrijire a copilului, ori de asistenţă medicală, sau








a fost în arest preventiv în ultimele 12 luni înainte de începerea ocupării forței de
muncă, a fost în închisoare , a fost încarcerat sau a desăvârşit o pedeapsă ;
totodată este considerat dezavantajat acea persoană, care a împlinit vârsta de 50
de ani, este ameninţat de pierderea locului de muncă şi are cel mult patru clase
absolvite.

Un obiectiv important al politicii ocupării forței de muncă actuale este îmbunătățirea

capacității de inserție profesională a participării pe piața muncii a persoanelor
dezavantajate (sub 25 de ani, persoane în vârstă, femei, romi, etc).
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Acest obiectiv este susținut, inclusiv de programele descentralizate de pe piața forței de

muncă oferite prin programul TÁMOP 1.1.2 și 1.1.4. În cadrul proiectelor vor fi ( 91
miliarde HUF ) implicaţi 95.000 de persoane (din care 13.500 persoane de etnie romă), din
care mai mult de 50.000 de persoane vor participa la cursuri de formare. Totodată, pentru

a preveni şomajul în rândul tinerilor, vor fi alocate suplimentar 20 de miliarde de forinți.

Scopul programului TÁMOP 1.1.2 . este de a ajuta inserţia grupurilor dezavantajate pe

piaţa forţei de muncă, prin oportunităţi locale, complexe, personalizate. Grupul țintă al

programului sunt solicitanții de locuri de muncă defavorizați descrise mai sus. Solicitanţii
vor beneficia de ajutor şi susţinere conform cererilor şi necesităţilor personale: sprijin
privind costurile de formare, beneficiile şi îndemnizaţii de înlocuire a veniturilor în
perioada de formare, sprijinul local cu privire la costurile de transport, costurile de cazare,
suport masa a sistemului de formare profesională, asigurarea costurilor de îngrijire a
copilului pe timpul de formare, precum și de sprijin cu costurile asociate îngrijirii, suport
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pentru extinderea ocupării forței de muncă. Toate acestea pot fi solicitate şi în momentul

utilizării serviciilor oferite birourile de forță de muncă. Pot fi de asemenea accesate

suplimentar, subvenții pentru costurile de întreţinere, de deplasare în vederea efectuării
serviciului, costuri locale de călătorie, rambursarea cheltuielilor necesare în dezvoltarea
propriilor afaceri.
În continuare, vom prezenta pe scurt situaţia de pe piaţa forţei de muncă a grupurilor
defavorizate, mai exact situaţia tinerilor, a romilor, a persoanelor cu dizabilităţi, a femeilor
şi a vârstnicilor. Am ales aceste categorii, doarece pe parcursul serviciului desfăşurat în
cadrul instituţiilor de specialitate, profesioniştii din domeniul social lucrează şi întâlnesc cel
mai des aceste categorii de beneficiari.
I. 3. 1. Tinerii

O provocare pentru politica ocupării forței de muncă, atât în Ungaria, cât şi în context
European, reprezintă gestionarea problemelor ce apar în cazul tinerilor absolvenţi în
momentul intrării pe piaţa forţei de muncă.
În conformitate cu Legea privind promovarea ocupării forței de muncă, se consideră a fi

solicitant de locuri de muncă acea persoană cu vârsta sub 25 de ani – în cazul persoanelor
cu studii superioare, ci de sub vârsta de 30 de ani, care îndeplinesc condiţiile necesare
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pentru ocuparea unui loc de muncă, sunt înregistraţi de către agenția de ocupare a forţei de

muncă drept solicitanți de locuri de muncă, cu condiția de a nu dispune de îndemnizaţiile

de șomaj aferente perioadei de finalizare a studiilor.
Nu se consideră tînăr solicitant de loc de muncă acea persoană, care a fost în concediu
prenatal, de îngrijire a copilului şi a beneficiat de îndemnizaţiile de creştere şi îngrijire a
copilului. LA fel, nu se consideră tînăr solicitant acea persoană care este în arest preventive,
a fost în închisoare, sau a desăvârşit o pedeapsă îndeplineşte stagiul militar obligatoriu sau
se află în rezervă pentru serviciul militar, ori efectuează muncă în folosul comunității.

Distribuirea solicitanților de locuri de muncă pentru prima data, pe grupe de vârstă, în
conformitate cu Oficiul Central de Statistică (KSH), în 2010 au fost, după cum urmează: cei
mai mulți tineri sunt cu vârsta cuprinsă între 21-25 de ani, reprezentând 58,6% din total, al
doilea cel mai mare grup îl reprezintă cei cu vârsta sub 20 de ani, în proporţie de 38,2%.
Tinerii în vârstă de 25-30 ani prezintă o imagine mai bună, deoarece din valoarea totală
tuturor persoanelor aflate în căutare de locuri de muncă ei prezintă 3,2%. În cazul tinerilor
solicitanţi de locuri de muncă pentru prima data, un impact semnificativ îl are nivelul de
educaţie, astfel şansele de angajare cresc direct proportional cu nivelul studiilor.
Majoritatea solicitanților de locuri de muncă au un nivel general de educație (şcoală
generală) adică 18500 de persoane, dar de asemenea relativ mare este numărul celor care au

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

absolvit o şcoală profesională sau vocaţională. În 2010, ponderea celor cu studii de şoală
generală a fost de 4,5%.
Cercetările Tineretul 2008 (Ifjúság 2008), atrag de asemenea atenţia asupra influenţei
nivelului de educaţie cu privire la nivelul de angajare. În cadrul cercetării au fost intervievaţi
8000 de persoane, cu vârsta de 15-29 ani cu privire la situaţia lor de pe piaţa forţei de
muncă.
Graficul 5: Timpul dintre absolvire şi momentul angajarării, în funcţie de nivelul studiilor.
(medii în luni de zile în rândul absolvenţilor care şi-au gărsit deja un loc de muncă)

Sursă: Bauer-Szabó (2008): Ifjúság
2008 Gyorsjelentés. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest.
42. old
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Studiul a constatat că nivelul de educație influențează puternic timpul în care cineva reușește

să găsească un loc de muncă după terminarea studiilor. Situația celor care au doar opt clase

elementare absolvite sau chiar mai puține, este cel mai îngrijorător: aceştia au avut nevoie în

medie, de mai mult de un an pentru a găsi de lucru. Absolvenţii învățământului profesional și

învățământului vocational şi liceal au în mod semnificativ “mai multe șanse de angajare” în

această privință. Absolvenții cu studii superiore au cele mai bune şanse de angajare, deşi nici
şansele acestora nu sunt cu atât mai bune, decât diferenţa dintre celelalte două categorii.
(Bauer, Tailor 2008th 42)
Numărul de absolvenți aflaţi în căutarea primului loc de muncă a crescut până în 2010,
conform datelor KSH. Numărul acestora este cu mult mai mare de cât numărul total al
solicitanţilor de locuri de muncă cu studii superioare. Cu toate acestea, tinerii absolvenți de
multe ori nu se angajează în locuri de muncă adecvate pentru nivelul lor de calificare, astfel
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încât în asemenea situaţii îngreunează angajarea celor mai puțin educaţi, care ar fi deja
potrivit calificaţi pentru postul respective.
Cercetarea Tineretul 2008 (Ifjúság 2008), de asemenea, a subliniat faptul că tinerii au primit
cel mai mare ajutor în vederea angajării, de la: familie, prieteni, rude. Într-un procent mult
mai mic au promovat nivelul de angajare centrele de muncă, agențiile de tineret, sau

asistența oferită de către consilierii de orientare.

Majoritatea tinerilor intervievați, șomeri la momentul sondajului, s-au înregistrat ca şomeri
la agenţiile de ocupare a forţei de muncă într-o proporţie de 75 %, deoarece, marea
majoritate a crezut că acest procedeu de colaborare necesită prea multe angajamente și nu
poate oferi soluţionări adecvate.
Graficul 6.: De la cine au primit ajutor în găsirea unui loc de muncă – în cazul primei
angajări? Situaţia răspunsurilor în procente în rândul celor care se află la primul loc de
muncă.
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Sursăs: Bauer- Szabó (2008): Ifjúság 2008 Gyorsjelentés. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet,
Budapest.44. old

Șomajul pe termen lung este, de asemenea, prezent în rândul tinerilor. Printre absolvenți,
numărul celor înregistraţi ca şomeri, de o perioadă mai mare de 12 luni, este de 11500 de
persoane, ceea ce reprezintă 21,9% din portofoliul total de stadiu incipient (conform KSH,
2010). Printre aceştia, majoritatea sunt muncitori necalificați, tineri sub 25 de ani. Dintre
tinerii absolvenţi, aflaţi în căutarea unui loc de muncă, 3,7 mii de persoane sunt luaţi în
evidenţe de mai bine de doi ani.
Numărul solicitanților pentru primul loc de muncă are tendințe de creștere în 2012.

Conform datelor din 2012 furnizate de Serviciul Național de Ocuparea Forței de Muncă, în
luna septembrie au fost înregistraţi 14,7 mii de tineri, ceea ce înseamnă o creştere de 40,1%
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faţă de luna anterioară, şi o creştere de 38,2% față de luna septembrie a anului precedent.
Majoritatea tinerilor înregistraţi au studii medii, 64,3%, după care urmează ca şi mărime
grupul celor cu studii primare, iar într-un final, îmtr-o proporţie de 8,2% dintre tinerii
înregistraţi la agenţii, sunt absolvenţi cu studii superioare. În septembrie, în ultima zi de
înregistrare, numărul tinerilor solicitanților pentru primul loc de muncă a fost de 69,0 mii

persoane, ceea ce reprezintă o creștere de 3,1% față de luna precedent, şi 25,5% față de

aceeași lună a anului precedent. Ponderea acestora faţă de numărul total al persoanelor
înregistrate reprezintă un procent de 13,1% (iar faţă de datele din anul anterior, prezintă de
asemenea o creștere de 2,9%).
Cei mai mulţi tineri absolvenţi aflaţi în căutarea unui loc de muncă sunt înregistraţi şi
incontinuare în judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Borsod-Abaúj- Zemplén.
Carduri START pentru tinerii solicitanţi d elocuri de muncă
În vederea facilitării intrării pe piața locurilor de muncă a grupurilor defavorizate, se utilizează
diferite instrumente ce pot ajuta aplicarea grupuri în cauză, ca şi în cazul cardului START.
Astfel, sunt ajutaţi şi tinerii solicitanţi de locuri de muncă, mai ales în ceea ce priveşte prima
angajare. În continuare, vom prezenta beneficiile oferite de cardurile emise de după ianuarie
2012.
Acesta poate fi solicitat de tinerii absolvenţi cu studii superioare, cu vârsta peste 25 de ani dar
până la împlinirea vârstei de 30 de ani, în momentul primei solicitări pe piaţa muncii. În cazul
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angajării acestor tineri, angajatorii pot beneficia de contribuții sociale și scutirea parţiară a
impozitului.




în cazul tinerilor cu studii primare sau medii, ori în cazul celor fără studii, în
momentul angajării tînărului, cei cu card START valid, beneficiază de un suport
financiar atât în primul an de angajare, cât şi în cel de al doilea an, iar
în cazul tinerilor absolvenţi cu studii superioare, suportul este oferit în primele nouă
luni ale angajării, iar în cel de al doilea an de angajre, perioade de finanţare se oferă
pe trei luni de zile.

Angajatorul beneficiază de deduceri în cazul tinerilor cu studii primare şi medii, sau cei fără
studii, la plata salariilor cu o valoare mai mare de 1,5 ori valoarea salariul minim legal, iar
în cazul tinerilor cu studii superioare în cazul salariilor cu o valoare de peste valoarea dublă
a salariul minim, acesta este obligat în conformitate cu normele generale, să plătească
contribuții sociale aferente.

Cardul este eliberat de autoritățile fiscale de stat la cererea titularului. Cardul este valabil
pentru o perioadă de doi ani, în cazul absolvenţilor cu studii primare şi medii, sau fără
studii, şi un an în cazul absolveţilor cu studii superioare, sau de la eliberarea cardului până
la împlinirea vârstei de 25 de ani a titularului cu sau fără studii primare şi medii şi până la
împlinirea vârstei de 30 de ani în cazul absolvenţilor cu studii superioare.
Cardul START poate fi eliberat o singură dată, iar card nou se poate solicita în cazul în care
acesta este pierdut sau deteriorat. Angajatorul care beneficiază de reduceri, trebuie să
păstreze cardul până când titularul acestuia se află în agajare, iar după terminarea raportului
de angajare să îl restituie tânărului.
Tot în interesul tinerilor şi pentru a ajuta inserţia acestora pe piaţa forţei de muncă a fost
realizat programul “garanţia primului loc de muncă” oferit prin colaborarea Ministerului
Economiei Naționale, Oficiului Național al Muncii și Birourile teritoriale judeţene de
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ocupare de forţă d emuncă şi cele din Budapesta. În vederea aplicării programului au fost
alocaţi trei miliarde de forinți.
Programul vizează tinerii cu vârsta de sub 25 de ani, în special pe şomerii de lungă durată şi
cei fără studii. În cadrul programului se oferă servicii celor interesaţi, cu privire la piaţa
forţei de muncă. Astfel, se poate beneficia de informare, de asistenţă de plasare de locuri de
muncă. În plus, beneficiază de subvenție acel angajator, care angajazează cel puţin cu patru

de lucru pe zi, tineri din grupul țintă. Subvenţia constă în returnarea 100% a salariului virat,
pe o perioadă de 4 luni, cu toate impozitele şi texele plătibile pe acestea. Limita maxima a
suportului este de egală cu valoarea de 200 la sută a salariul minim. În plus, tinerii pot
solicita decontarea cheltuielilor de călătorie necesare pentru a ajunge la locul de muncă.
Programul s-a încheiat cu luna decembrie 2012.
I. 3. 2. Romii
În Ungaria, se estimează că trăiesc 5-600000 de romi. Cifrele sunt estimative numai,
deoarece cifre exacte nu sunt disponibile. Legea naţională LXVIII din 1992, cu privire la
confidențialitatea datelor referitoare la naționalitate, etnie sunt considerate a fi date speciale.

Conform Legii LXXVII din 1993 cu privire la protecția minorităților, un grup de o anumită

naționalitate sau etnie, au exlusivitate în declarerea apartenenţei la un grup de minoritate,
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prezintă dreptul exclusiv și inalienabil al individului. Nimeni nu poate fi obligat în

declararea apartenenței la un grup minoritar, astfel, nici în cazul romilor, nu sunt date
exacte. În conformitate cu recensământul din 2001, în Ungaria, 314,060 de oameni s-au
declarat că aparţin unor grupuri minoritare, iar 190046 s-au declarant de etnie romă.

Principalele caracteristici ale populației de romi au fost descrise în 1971 de Kemény István,

- reprezentând rezultatele unui studiu național realizat în perioada 1993 și 2003-.
Cercetătorii au estimat numărul romilor, pe parcursul cercetării, după cum urmează: în 1971
numărul estimate al acestora a fost de 270-370 mii persoane, în anul 1993, 420-520 de mii
de persoane iar în anul 2003, estimative 520- 650 de mii de persoane trăiau în gospodării de
romi. (Hard - Janky - Lengyel, 2004)

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă a persoanelor de etnie romă, se consideră că
aceştia sunt cei mai afectaţi de schimbarea regimului politic. Premergător acestei schimbări,
datorită industrializării puternice, a fost posibilă ocuparea deplină a populaţiei, prin
angajarea deopotrivă persoanelor slab sau sub calificate.
În conformitate cu date din 1971, 85 % dintre bărbaţii romi de vârsta activă (15-59) au fost
incluşi pe piaţa forţei de muncă, 75 % au fost angajați în muncă cu contract de muncă
permanent, alţi 10% au fost încadraţi în munci temporare sau ca muncitori independenţi.
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Potrivit cifrelor de ocuparea forței de muncă din 1993 angajarea bărbaților a scăzut ușor

până la sfârșitul anilor optzeci. În anii optzeci, trei sferturi dintre bărbaţii apţi de lucru au
fost încadraţi în câmpul muncii.

În 2003, mai puţin de o treime (21,4%) dintre bărbații romi cu vârsta cuprinsă între 15-74
au avut ca sursa principală de venit un salarul obţinut în urma angajărilor. Pe baza datelor
din tabelul de mai jos, putem vedea că 70,3% din lucrători sunt lucrători auxiliari sau semicalificați, 21,6% sunt muncitori calificați – încadraţi în muncă fizice, şi 8,1% sunt încadraţi
în servicii intelectuale. 78,6% dintre respondenţi nu au avut un loc de muncă stabil. În ceea
ce priveşte femeile rome, o şesime dintre ele nu au avut un loc de muncă stabil. O altă
caracteristică a ocupării forței de muncă a romilor sunt muncile nedeclarate, locuri de
muncă ocazionale.
Tabelul 1: Tipurile de munci efectuate în rândul lucrătorilor
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“Număr romilor şomeri înregistraţi în 1993, a fost de 57 de mii de persoane, ceea ce

reprezintă 9% dint totalul şomerilor înregistraţi la nivel de ţară (640 de mii de șomeri). În
2001, 56000 de şomeri romi, au reprezentat 15 la sută din numărul total de 364 mii de şomeri
înregistraţi la nivel national.” (Kemény-Janky- Lengyel, 2004. 100.)
În ceea ce priveşte şansele de șomaj, Kertesi (1995) a subliniat găsite diferențe enorme

întreşansele celor de minoritatea romă și cei non-romi. “Aceştia au şanse de trei şi jumătate de

ori mai ridicate de a deveni șomeri. La baza aceastei inegalităţi au fost identificaţi alţi trei

factori bine-cunoscuţi de noi: șansele scăzute de angajare a romilor, sunt datorate în mare parte
nivelului scăzut de educaţie, care în cazul lor este mult mai scăzut faţă de nivelul mediu
national, iar în ceea ce priveşte locul lor de reședință și muncăâile tipice pe care le realizează,
în general sunt concentrate în număr mare în regiunile slab dezvoltate şi afectate de criză”.
(Kertesi, 1995. 141.)
Cercetând motivele nivelului scăzut d eangajare, Kertesi a ajuns la rezultate similare
rezultatelor Kemény-Janky-Lengyel (2004), dintre care amintim:
 nivelul scăzut de ecucaţie sau lipsa acesteia,
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diferenţe regionale a reşedinţelor, unde nivelul şomajului este mai scăzut, sunt mai
puţin locuitori de etnie romă,
pe timpul ocupării totale, au efectuat munci care, au dispărut după schimbarea
regimului politic
discriminare. (Kemény-Janky-Lengyel, 2004)

În ultimii ani, au fost realizate o serie de măsuri pe termen scurt, pe termen mediu și lung a

în vederea îmbunătățirii situației romilor, din păcate cu rezultate reduse, pănă în momentul
d efaţă. În continuare, vom sublinia căteva dintre punctele importante, menţionate în
documentele prevăzute de OG. privind Deceniul de Incluziune a Romilor Program
Strategic, 68 / 2007 (VI.28) în vederea creşterii nivelului de angajare a romilor.


utilizarea de măsuri de politică de ocupare activă în scopul de a îmbunătăți șansele

șomerilor de lungă durată,


organizarea muncii a romilor, în scopul de a avea acces la serviciile de organizare,
de management, şi de dezvoltare a rețelei umană,



creșterea numărului de romi angajați în administrația publică ,
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facilitarea răspândirii cursurilor de formare în vederea creşterii ocupării forței de



muncă,
programul de lucrări publice de planificare, organizare,



promovarea ocupării forței de muncă legale, inspecția muncii ,



susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii situate în regiunile
defavorizate,



reducerea discriminării pe piața muncii.

I. 3. 3. Persoane cu dizabilităţi
Conform legislaţiei în vigoare, se consideră a fi persoană cu dizabilitate, acea persoană care
are dizabilități fizice sau mentale, sau a căror deficiență fizică sau mentală chiar şi după

reabilitare medicală scade semnificativ șansele de ocupare a forței de muncă sau păstrarea
locului de muncă. Legea diferenţiază categoria persoanelor cu dizabilităţi şi pe baza
contribuţiilor cu privire la reabilitarea persoanelor în cauză.
Pe baza caracterizării realizate de Major Mária (1980) diferenţiem:
 Persoane reabilitate: acele persoane, care pe parcursul şi în urma rehabilitării pot
efectua din punct de vedere economic, munci cu o productivitate şi calitate generală.
 Persoane cu handicap: cei care pot, de obicei, în cadrul unor locuri de muncă special
amenajate necesităţilor lor, să dezvolte servicii de calitate medie

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals



Persoane cu dizabilități: cei care în condiţii special efectuează sarcini special (sau nu

pot lucra pe) în circumstanțe specifice.

Ocupărea forței de muncă în aceste grupuri, are o eficienţă şi profitabilitate, din punct de
vedere economic, de un randament descrescător. (citat Kálmán-Könczei, 2002)
Persoanele cu dizabilități sunt afectate în mod extrem de nefavorabil de situaţia ofertei

pieţei muncii. Pentru că persoanele cu handicap sunt considerat a fi limitate sau cu o forța
de efectuarea sarcinilor de muncă limitată, ei sunt angajaţi cu greu şi în momente în care
există destule oferte de locuri de muncă, dar cu un salar mult mai mic decât salariile altori
angajaţi. Productivitatea de un număr de aceste state ale bunăstării (percepute) mijloace
limitate de compensare de subvenționare a salariilor a fost introdusă ca tine, preia costurile

de locuri de muncă de conversie, se aplică cota de control pentru a sprijini ocuparea forței
de muncă.În ţările dezvoltate,în cazul acestor persoane se utilizează o serie de metode de
support, precum subvenţionarea cheltuielilor cu privire la transformarea locurilor de muncă
cu scopul de a fi accesate cu uşurinţă şi de persoanele în cauză, subvenţie pentru
promovarea angajării persoanelor cu capacitate de lucru schimbată, etc. (Maschke, 2010)
În rândul persoanelor înregistrate, aflate în căutarea unui loc de muncă, ponderea
persoanelor cu handicap era de 5,2 % în 2010 - conform datelor Oficiul Central de
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Statistică (KSH). Comparativ cu anul 2009, numărul acestora crește cu mai mult decât

numărul total de solicitanți de locuri de muncă, adică cu 4.300 de persoane. În ceea ce

privește caracteristicile demografice, printer aceştia este mai ridicat numărul femeilor (55,8
%). În ceea ce priveşte vârsta acestora, problema este şi mai mare, dat fiind că mai mult de
jumătate dintre aceste persoane sunt cu vârsta de peste 50 de ani, 48,6 % aveau vârsta
cuprinsă între 25-49 de ani și 1,2% sunt cu vârsta sub 25 de ani, conform datelor din 2010.
La fel de nefavarobili sunt indicatorii cu privire la nivelul de studii, deoarece aproape
jumătate (48%), au absolvit cel mult 8 clase, 33,7 % dintre ei este deţin un certificat
profesional. În 2010, 41,7% dintre persoanele cu dizabilităţi sunt în căutarea unui loc de
muncă.
În momentul de faţă, ne stau la dispoziţie, rezultatele recensământului din 2001. Astfel, în
Ungaria, trăiesc 577,006 de oameni cu handicap, dintre care 8,9% sunt angajați, 2% sunt

șomeri, 76,8% au fost inactivi, iar 12,3% sunt dependente.
În ceea ce priveşte activitatea-inactivitatea persoanelor cu dizabilităţi, Pulay (2009) ne
descrie căteva date relevante. Dintre persoanele cu vârsta de 15-39 de ani, 84294
persoane cu dizabilităţi nu sunt în căutarea unui loc d emuncă 57102 persoane, (67,7%); iar
15998 de persoane sunt şomeri (19%); sunt angajaţi 11194 de persoane (13,3%,); adică
active din punct de vedere economic 32,3%.
Dintre persoanele cu vârsta de 15-59, sunt 289529 de persoane cu dizabilităţi, dintre care
se află în căutarea unui loc de muncă 222198 de persoane (76,7 %); 37742 sunt şomeri
(13,0%); 29589 de persoane sunt angajaţi (10,3%); ceea ce înseamnă, că sunt 23,3% d
epersoane economic active. (Pulay, 2009)
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Graficul 7: Numărul pensionarilor de invaliditate raportat la numărul pensionarilor

Sursă: Hablicsekné Richter Mária (2009): Nyugdíjas ellátottak az Eurostat adatbázisa alapján. Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest 25.old.

Proporția pensionarilor de invaliditate în raport cu proporția de pensionari, reprezintă valori
extreme de ridicate în cazul pensionarilor de invaliditate din Suedia 23,3%, respective,
Irlanda, Finlanda, Polonia unde numărul acestora este de aproximativ 20%. În Ungaria,
această valoare este de 16,4%. Cel mai mic procent de pensionari de invaliditate a fost
înregistrat în Grecia cu o valoare de 5,7%. (Hablicsekné, 2009)
Datele prezentate mai sus arată în mod clar că o proporție semnificativă de persoane cu o
capacitate de muncă redusă este inactiv. Acest lucru ridică o serie de probleme. Pe de o
parte, în individ crează un sentiment de inutilitate, pe de altă parte, acest aspect ridică
costurile passive care trebuiesc acoperite în bugetul de stat. Pare un aspect tipic, când
persoana în viaţa căreia a intervenit incapacitatea de lucru, devine inactive, renunţănd la
serviciul şi activitatea desfăşurate până în momentul respective, după stabilizarea stării sale
începe procesul de reabilitarea parțială, şi încearcă să lucreze menținând în același timp
beneficiile de invaliditate. În 2008, guvernul maghiar a cheltuit de 631 miliarde HUF pe
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oamenii de vârstă activă și pensia de invaliditate a acestora, şi 94 de miliarde de forinți pe

beneficiile sociale a persoanelor cu deficiențe de sănătate. Suma totală corespunde cu 2,9 la

sută din PIB. Cercetările și literatura de specialitate indică faptul că persoanele cu

dizabilități nu au interesul de a participa la reabilitare, datorită următoarelor motive:



Un număr semnificativ de persoane cu handicap au un nivel scăzut de educație,




După deteriorarea stării de sănătate revenirea la locul de muncă este mai greu, mai
ales în cazul celor cu vârsta de peste 45
În cazul deteriorării stării de sănătate, nici măcar persoanele cu un nivel de studii
ridicat nu mai pot realiza acelaşi venit, astfel sunt nevoiţi să lucreze pe lângă
veniturile obţinute din pensia de invaliditate



Persoana cu capacitatea de lucru schimbată sunt mai expuşi la riscul de șomaj, astfel
că nu ar risca pierderea unei pensii pentru un loc de muncă pe termen scurt, nici în
cazul în care ar avea posibilitatea unui venit mai mare.

Alte cauze ale ocupării forței de muncă reduse:



Lipsa de formării, a pregătirii,
Severitatea deficienţei, a handicapului
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Lipsa serviciilor de sprijin psihologic,



Prejudecățile angajatorilor,



Lipsa transformării locurilor de muncă (European Disability Forum, 2002)

Cardul de reabilitare
Cardul de reabilitare promovează ocuparea forței de muncă a persoanelor cu capacitate de
lucru modificată, care poate fi solicitat la departamentului administrativ de specialitate de
reabilitare, începând cu 1 iulie 2012. Cardul este emis de autoritățile fiscale. Acesta poate fi
solicitat de persoanele cu capacitate de lucru modificată care au fost examinaţi de către
autorităţile de specialitate şi pe baza unei analize complexe se poate restaura inserția
profesională sau reabilitarea pe termen lung.
Totodată poate deţine card de reabilitare acea persoană, care la data de 31 decembrie 2011
beneficiază de invaliditate de grup, pensie de invaliditate accidentală, care primesc ajutor
social regulat, sau beneficiază de alocație de reabilitare
Angajatorul care are în angajare persoane cu capacitate de lucru modificată, poate beneficia
de de deduceri de impozit. Deducerea nu poate fi mai mare de decât valoarea dublă a
salarului minin - 27%. Pe baza cardului de reabilitare, în urma unei persoane du dizabilitate
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poate beneficia doar un singur angajator de deducerile de impozit și numai pentru perioada

în care cardul este reținut de către acesta.
Cardul de reabilitare este valabil începând cu ziua în care a fost emis, până în momentul
retragerii acesteia. Cardul este retras în cazul în care autorităţile de specialitate declară că
titularul nu se mai încadrează pentru drepturile prevăzute până atunci.
Deţinătorul cardului este obligat să predea în acest caz, cardul de reabilitare autorităţilor.
În cazul în care autoritatea fiscală a cardului de reabilitare retrage cardul, este obligat să
notifice angajatorul la care a fost depus cardul de reabilitare. Ziua următoare notificării,
angajatorul nu mai are dreptul la beneficiile oferite până atunci.
I.3. 4. Femeile
Conform datelor statistice (KSH) în perioada dintre 1998-2004, rata şomajului a fost în
mod constant mai mic în cazul femeilor, decât cel al bărbaţilor. Începând cu 2005 se
schimbă această tendință şi rata șomajului pentru femei va fi mai mare până în anul 2009.
Gyula Nagy (2000) arată nivelul şomajului este mai redus în cazul femeilor şi datorită
serviciilor pe care le efectuează. În principiu, femeile ocupă posture mai puţin afectate, cu
risc mai scăzut – sunt angajate în special în instituţii publice, sănătate, învăţământ. Autorul
atrage de asemena atenţia şi asupra aspectelor familiale şi gospodăreşti: creşterea copiilor
măreşte posibilitatea şomajului în rândul femeilor, risc care creşte odată cu numărul
copiilor (fiecare copil în plus generează creşterea posibilităţii şomajului cu 2-3,5% (Nagy,
2000. 89.)
Faţă de alte ţări europene, în Ungaria rata şomajului femeiesc are vălori mai scăzute. În
perioada 1989 - 1998 din valoarea totală a femeilor cu vârsta activă, aproximativ 22% a fost
ponderea celor inactive, iar în zilele noastre, rata de ocupare feminină este doar de 54%.
Dacă la acest procent adăugăm şi procentul femeilor aflate în concediu maternal sau de
creştere a copilului, atunci ajungem la o valoare de 62% a femeilor active. (Pongráczné,
2005).
Conform Frey (2008), angajarea şi rata de ocupare a femeilor este influenţată de mai muşţi
factori. Conform datelor din 2006, în cazul a 55% dintre femeile aflate în concendiu pentru
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creşterea copilului, prezintă o reală problemă creşterea copilului şi reconcilierea vieții
profesionale plătite, pentru că:
• nu au în grija cui să lase copilul
• datorită altor motive familiale
• Nu există creșă (în special orașele mici)

• Lipsa locurilor de muncă flexibile și part-time

Motivele ratei scăzute de ocupare a femeilor sunt următoarele (Frey, 2008):
În primul rând, datorită mentalităţii conservatoare în ceea ce privește ocuparea forței de muncă

a femeilor, pe de altă parte, pentru motive economice, deoarece întoarcerea pe piața forței de

muncă nu este fără probleme (nu există suficiente locuri de muncă, sunt puține grădinițe,

programul de funcţionare a altor instituții destinate copiilor nu sunt aliniate la programul de

lucru al părinților, lipsa joburilor part-time, lipsa programelor de lucru flexibile). Un alt motiv
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menționat de către autor este obligativitatea utilizării şi constrângerilor cu privire la îngrijirea
copiilor. Acestora se datorează nivelul scăzut de ocupare a mamelor este cel mai mic faţă de
celelalte state membre ale UE. De obicei, femeile și bărbații sunt concentraţi în diferite

sectoare economice, dar şi dacă lucrează în același sector, ocupă alte locuri de muncă. şi în
ceea ce priveşte locurile de muncă tipic femeiesc, acestea sunt mult mai slab plătite.
Bine-nţeles, există o serie de măsuri pentru femei şi mamele cu copii mici, printre care:

 De la 1 ianuarie 2011 a fost introdus un nou tip de indemnizație-contribuție în

sprijinul ocupării forței de muncă part-time, în special în vederea îmbunătățirii

ocupării forței de muncă pentru femei. Noul beneficiu are drept scop reinserţia

părinților cu copii mici pe piaţa forței de muncă în locurile de muncă part-time, pe de

altă parte, extinderea ocupării forței de muncă în ocuparea forței de muncă “splittime”, prin completarea unui loc de muncă full-time cu doi angajati part-time.
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Contribuția este valabilă în cazul în care părintele revenit din concediul de îngrijirea
copilului, revine la acelaşi angajator, în part-time. Alături de părintele întors din
concediul de creştere a copilului, se consideră a fi benefiar şi acea persoană care a
înlocit părintele în cauză, sau a fost angajat part-time pentru pentru acelaşi loc de
muncă, astfel vor putea să-şi efectueze serviciul în partaj de 20-20 de ore de muncă
part-time pe săptămână.
Reducerea este egală cu valoarea salarului brut, dar nu mai mult decât 7% din valoare dublă
a salarului minim. Scutirea de impozit cu privire la contribuțiile sociale este disponibilă în

cazul în care există cel puțin un an după revenirea părintelui sunt menţinute condițiile

prevăzute. mai sus, revenirea concediul pentru creșterea copilului la statutul de angajați
lucrează. Perioada de asigurare a beneficiilor, chiar şi dacă sunt îndeplinite toate criteriile,
nu poate fi mai mare de trei ani. Scutirea de impozit este disponibil angajatorului doar dacă
în momentul reangajării part-time a persoanei reîncadrate în muncă va genera creşterea
numărului angajaţilor, datorită reîncadrării persoanei în cauză, şi menţine numărul
angajaţilor pe perioada angajării part-time.


Cardul START Bonus oferă ajutor femeilor revenite pe piaţa muncii. Pot beneficia de
card, acele persoane care după expirarea perioadei de creştere a copilului, în decurs
de un an doresc să se reîncadreze în câmpul muncii. În cazul în care părintele doreşte
săs se angajaze la vârsta de 1 an al copilului, pe lângă îndemnizaţia d ecreştere a
copilului, nu poate beneficia Cadrul Start, Start Plus sau Start Extra.

În cazul angajării unei persoane ce deţine un card Start Bonus angajatorul are dreptul la o
scutire de impozit a contribuției sociale.
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Reducere parte egală în lucrătorii din cauza cu Bonus Card a perioadei fiscale, baza pentru
taxa este de pornire validă fiind fixată, de cont, precum și taxele impuse angajaților și alte
deduceri nu sunt reduse salariu (brut), dar în primul an de muncă de până la salariul minim la
douăzeci la sută.
A részkedvezmény egyenlő az érvényes Start Bónusz kártyával rendelkező munkavállalót
az adó megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe
vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó)
munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének huszonhét százalékával a
foglalkoztatás első évében.
Angajatorul poate profita de beneficiile amintite, dacă persoana angajată deţinea cardul
(sau adeverinţa înlocuitoare) cu o zi înaintea angajării. Cardul este valabil un an de zile de
la eliberare.
Cardul Start Bonus poate fi solicitat şi şomeri de lungă durată, care a fost luat în evidenţe în
ultimele trei luni.
.
A nők munkaerőpiacra történő visszatérését segíti a GYES jelenlegi szabályozása azzal,
hogy a gyermek egy éves kora után heti 30 órában dolgozhat a gyes-en levő szülő a gyes
folyósítása mellett.
I. 3. 5. Persoane învârstă

Considerăm a fi persoane defavorizate cei cu vârsta de 50 de ani şi peste. Așa cum sa

demonstrat anterior, numărul de solicitanți de locuri de muncă în rândul persoanelor de
vârsta de 55-59 de ani, a crescut substantial, conform cifrelor KSH, în 2010 au fost cu
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21,4% mai mulţi decât în 2009. Acest grup de vârstă a avut cea mai mare creștere a

numărului de solicitanți de locuri de muncă.
Încadrarea în muncă a persoanelor în vârstă de 50 de ani şi peste, este ajutat de un card
suplimentar. Acest card poate fi solicitat din 31 decembrie 2011 până în 2012. Angajatorii
pot aplicare beneficiile oferite de card pănâ la 31 decembrie 2013, în cazul în care lucrătorii
angajați dispun de cardul Extra Start.

Solicitantul de loc de muncă, poate solicita, în cazul în care s-a înregistrat ca șomer cel

puțin trei luni înainte de punerea în aplicare a solicitării și a împlinit vârsta de 50 de ani,

sau indiferent de vârsta lor, dispun doar de un învățământ primar, sau care este un solicitant

de loc de muncă înregistrat la agenția de ocuparea forței de muncă și beneficiază de
îndemnizaţia de înlocuire a venitului.
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Primul an de muncă, angajatorul este scutit de la contribuția de asigurări sociale într-un
procent de 27%, în al doilea an de muncă va plăti 10% din valoarea salariului brut în loc de
contribuții de asigurări sociale.

Angajatorul poate aplica reducerea de până la valoarea dublă a bazei de contribuție afferent
salarului minim pe economie. În cazul în care salariul unui angajat est emai mare decăt
valoarea dublă a salariului minim, atunci în cazul excesului de sumă este obligat la plata
contribuţiilor conform regulilor generale de contribuții.

Angajatorul are dreptul la reducere, dacă durata de ocuparea forței de muncă este mai mare

de 30 de zile și a timpului de lucru este de cel puțin patru ore pe zi.
Cardul este valabil timp de doi ani de la data emiterii, sau cel mult până la împlinirea
vârstei standard de pensionare. În cazul în care durata de mai puțin de doi ani, pe perioada

de valabilitate pentru primele 12 luni se aplică opțiunea contribuției favorabile.
.

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

Persoane multiplu dezavantajate, aflate pe piaţa forţei de muncă până la împlinirea vârstei
de pensionare, au dreptul de a solicita cardul. În acest caz, cardul EXTRA START - în
cazul în care sunt îndeplinite condițiile - poate fi înlocuit de mai multe ori.

Întrebări, exerciţii

Sursă: Ignits Györgyi, Nagy Ágnes (2012): Munkaerő-piaci helyzetkép az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
adatai alapján. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Budapest. 15. old



Definiţi conceptele incluse în graficul de mai sus! (angajat, şomer, active cin punt de
vedere economic, persoană inactică.)



Analizaţi activitățile economice a populației maghiare cu vârsta cuprinsă între 15-64, pe
baza graficului de mai sus!

mii pers.
270,0
260,0
250,0

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals
Situaţia şomerilor (categoria de vârstă 15‐74)
268,6
266,5

247,9

240,0
230,0
220,0
210,0

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

205,7

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

216,8

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

212,8

200,0

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

bărbaţi
2012. aprilie‐iunie

2012.martie‐mai

femei
2011. aprilie‐iunie

Sursă: KSH, MEF,Foglalkoztatási helyzetkép 2012. I. félév
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_afsz_eves_reszletes 2012.10.21.



Descrieţi pe baza informaţiilor de mai sus, situaţia femeilor şi a bărbaţilor de pe piaţa
forţei de muncă!

Sursă: Nagy Ágnes-Prima Vilmosné (2009): Munkaerő-piaci helyzetkép Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Budapest 13. old.



Pe baza graficului de mai sus comentaţi diferenţele regionale din Ungaria, cu privire
la situaţia persoanelor angajate şi a şomerilor!

 Enumeraţi grupurile defavorizate pe piaţa forţei de muncă pe care la cunoaşteţi!
Alegeţi unul dintre aceste grupuri şi prezentaţi cauzele ce generează dezavantajul
acestora.
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Guvernul

Ministerul Economiei Naţionale, Secretariatul de Stat responsabil cu politica de ocupare a
forţei de muncă, va îndeplini funcţiile legate de ocuparea forţei de muncă (Anexa 1). Între
atribuţiile sale se numără pregătirea legislativă, coordonarea programulului de creare de
locuri de muncă, monitorizarea modificărilor în cererea şi oferta de muncă.
Responsabilităţile suplimentare ale secretariatului de stat includ managementul instituţiilor
relevante, supravegherea profesională, controlul şi funcţionarea organismelor internaţionale
şi construirea şi menţinerea contactelor cu organizaţiile profesionale de profil.
În plus, efectuează supravegherea, evidenţa şi controlul programelor de formare
profesională pentru adulţi, exercitând atribuţii de management al instituţiei de profil din
acest domeniu.
(Institutul Naţional de Formare Profesională şi Educaţie a Adulţilor)
Funcţiile Secretariatului de Stat cu atribuţii în coordonarea ocupării forţei de muncă publice
din cadrul Ministerului de Interne se referă la coordonarea muncii publice, la punerea în
aplicare a mecanismelor legale de funcţionare precum şi la controlul efectuării sarcinilor ce
revin centrelor teritoriale de coordonare a muncii în beneficiul public.


Serviciul Naţional Public

Serviciul Naţional Public este cea mai mare reţea recrutare de forţă de muncă din Ungaria.
Sarcinile principale ale serviciului sunt: promovarea ocupării forţei de muncă,
responsabilizare şi asistenţă activă pentru persoanele aflate în căutare de locuri de muncă şi
angajatori, în vederea identificării celor mai bune locuri de muncă, respectiv în găsirea celei
mai potrivite forţe de muncă precum şi în determinarea beneficiilor şi asistenţei financiare
legate de ocupare. Serviciile sale sunt gratuite atât pentru angajatori cât şi pentru solicitanţii
de
locuri
de
muncă.
Structura Serviciului Naţional de Ocupare constă în Oficiul Naţional al Muncii şi centrele
teritoriale de ocupare a forţei de muncă. Organismele publice naţionale de ocupare sunt:
Oficiul Naţional de Muncă şi centrele teritoriale de muncă. Centrele teritoriale de muncă
funcţionează ca organisme de specialitate ale oficiilor guvernamentale (prefecturilor)
judeţene şi ale oficiului guvernamental al Capitalei.


Oficiul Naţional de Muncă

Oficiul Naţional de Muncă este un organism central, cu sarcini în domeniul politicii
ocupaţionale, protecţiei muncii, ocupării, educaţiei profesionale şi educaţiei adulţilor.
Sarcini în domeniul politicii ocupaţionale:
 determină principiile şi cerinţele legate de conţinut privind reglementările interne
obligatorii ale centrelor de muncă teritoriale ,
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determină cerinţele profesionale privind activităţile de servicii efectuate de către
centrele teritoriale de muncă, coordonează sarcinile legate de procurarea de servicii
ocupaţionale şi de sprijinul financiar care poate fi acordat prestatorilor de servicii
ocupaţionale, şi efectuează sarcinile profesionale referitoare la alocaţiile acordate
căutătorilor de locuri de muncă, precum şi funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de
facilitare a ocupării.
determină şi elaborează sistemele informatice necesare pentru îndeplinirea
activităţilor administrative şi de prestări de servicii şi asigură funcţionarea
sistemelor informatice şi a tehnicii informaţionale aflate în custodia sa, de asemenea
se preocupă de dezvoltarea, testarea, conectarea, modificarea sistemelor de programe
informatice, şi editează materialul informational
auxiliar pentru utilizarea
programelor informatice,
asistă activităţile administrative şi de prestări de servicii prin elaborarea unor
proceduri, ghiduri metodologice, recomandări profesionale ,
dezvoltă serviciile ocupaţionale,
determină sistemul colectării datelor referitoare la activităţile administrative şi de
prestări de servicii ale centrelor teritoriale, efectuează studii de impact, şi legate de
acestea, elaborează prognoze, analize, tabele sintetizatoare şi evidenţe statistice
formulează propuneri privind dezvoltarea sistemelor informatice şi infrastructurile
Oficiului şi ale centrelor teritoriale de muncă ,
efectuează sarcinile legate de dezvoltarea resurselor umane şi trainingul professional
intern al angajaţilor Serviciului Naţional de Ocupare,
efectuează sarcinile legate de supravegherea profesională a activităţilor de control ale
centrelor teritoriale de muncă.

Pe baza atribuţiilor sale administrative, Oficiul îndeplineşte următoarele sarcini:
 punerea în aplicare a acordurilor internaţionale privind schimbul reciproc de
muncă al angajaţilor
 deliberarea cu privire la apelurile înaintate împotriva deciziilor luate de centrele
teritoriale
 colectarea şi analiza datelor în ceea ce priveşte evoluţia salariilor, intermediarii
privaţi, activităţile anuale de închiriere şi de mediere, ocuparea cu permis de
muncă a cetăţenilor străini în Ungaria
 responsabilităţi internaţionale; coordonarea activităţilor internaţionale ale
agenţiilor de ocuparea forţei de muncă; promovarea punerii în aplicare a
sarcinilor care decurg din OIM, WAPES şi din calitatea de membru al UE;
coordonarea activităţilor Serviciului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă
legate de libera circulaţie a persoanelor; efectuarea unor sarcini conexe legate de
compensările reciproce ale alocaţiilor de şomaj între statele membre. Totodată
Oficiul îndeplineşte sarcinile sistemul maghiar al Serviciilor europene pentru
ocuparea forţei de muncă ( EURES ), funcţionarea şi dezvoltarea bazei de date,
monitorizarea, menţinerea contactului cu organele EURES, furnizarea de
informaţii cu privire la contextul de servicii pentru clienţi; servicii de consultanţă
pentru ocuparea forţei de muncă străine, consultanţă pentru cetăţenii străini
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privind anumite aspecte ale prestaţiilor de şomaj disponibile în Ungaria. Oficiul
cooperează cu statele membre participante la Acordul privind serviciile de
ocupare ale Spaţiul Economic European (statele EEA), în special în ceea ce
priveşte coordonarea şi reglementările UE cu privire la punerea în aplicare a
sistemelor de securitate socială, a dispoziţiilor pentru ajutor de şomaj
examinarea experienţelor politicii de ocupare şi a legislaţiei conexe, propuneri
concrete de îmbunătăţire a legii, asistenţă în elaborarea legislaţiei
sarcini legate de programele de pe piaţa forţei de muncă în conformitate cu
programul central privind piaţa forţei de muncă pe care îl elaborează; formularea
de propuneri pentru noi programe pe piaţa forţei de muncă; pe baza criteriilor
aprobate de ministru coordonarea implementării programelor centrale şi punerea
în aplicare a programelor aprobate pe piaţa forţei de muncă; avizarea proiectelor
care urmează să fie lansate de către centrele de muncă
organizarea şi coordonarea punerii în aplicare a unor programe de dezvoltare şi
de ocupare a forţei de muncă, de formare şi informatizare finanţate de către
Uniunea Europeană sau din alte fonduri externe.
pe baza însărcinării date de ministru, efectuarea unor funcţii de asistenţă pentru
clienţi şi exercitarea funcţiei de menţinere a evidenţeor cerute de lege, precum şi
iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi de cercetare a gradului de ocupare
coordonarea activităţilor din centrele de locuri de muncă finanţate de UE;
coordonarea activităţilor centrelor de muncă în vederea angajării în muncă a
persoanelor cu dizabilităţi.

În legătură cu atribuţiile legate de relaţiile de muncă, Oficiul efectuează următoarele
sarcini:
 îndeplinirea sarcinilor legate de înregistrarea contractelor colective de muncă,
 pregătirea deciziei ministeriale privind domeniul de aplicare al negocierilor
colective, şi în acest context colaborarea cu organizaţia care solicită prelungirea,
prin determinarea reprezentativităţii organizaţiilor,
 participarea la funcţionarea Comitetului de dialog sectorial, care oferă cadrul
pentru stabilirea condiţiilor de participare şi reprezentativitate necesare pentru
deciziile Comisiei de Determinare a Participării precum şi pentru sprijinirea
funcţionării instituţiilor comitetelor de dialog sectorial
 evidenţa rezultatelor alegerilor pentru comitetulul de întreprindere (EWC)
 îndeplinirea sarcinilor administrative legate de constatarea reprezentativităţii în
funcţie de numărul de membrii ai sindicatelor din sectorul public
 asigurarea funcţionării Sistemului Informatic privind Relaţiile de Muncă (MKIR)

În vederea realizării sarcinilor legate de atribuţiile Serviciului Naţional de Ocupare,
Oficiul cooperează cu:
 celelalte autorităţi având competenţe administrative şi de servicii în domeniu,
organizaţiile reprezentative ale angajatorilor şi lucrătorilor,
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organizaţiile din alte state sau organizaţii internaţionale care îndeplinesc sarcini
similare
alte organizaţii.

Sarcinile Oficiului în domeniie protecţiei muncii, securităţii şi sănătăţii muncii:

Guvernul a desemnat Direcţia de protecţia muncii şi de securitate şi sănătate a muncii ca
unitate funcţională din cadrul Oficiului Naţional de Muncă, având atribuţii şi competenţe
proprii. Guvernul a desemnat Direcţia de protecţia muncii şi de securitate şi sănătate a
muncii precum şi organismele de protecţia muncii şi de securitate şi sănătate a muncii de la
nivelul Capitalei şi al judeţelor pentru efectuarea sarcinilor legate de protecţia muncii şi de
relaţiile de muncă.
Direcţia de protecţia muncii şi de securitate şi sănătate a muncii îndeplineşte următoarele
sarcini:







sprijin pentru inspectoratele de protecţia muncii şi de securitate şi sănătate a muncii
prin elaborarea de ghiduri metodologice, recomandări tehnice şi a documentaţiei
relevante, oferirea de consultaţii, precum şi evaluarea activităţii profesionale a
inspectoratelor de protecţie a muncii şi de securitate şi sănătate a muncii.
organizarea formării şi perfecţionării inspectorilor de protecţia muncii, de securitate
şi sănătate a muncii, precum şi examinarea noilor inspectori
efectuarea sarcinilor de elaborare a strategiei anticorupţie a inspectoratelor de protecţia
muncii şi de securitate şi sănătate a muncii precum şi examinarea plângerilor sosite la
inspectoratele teritoriale de muncă.
emiterea directivelor de control privind controlul activităţii de protecţia, securitatea şi
sănătatea muncii
asigurarea sistemului informatic necesar pentru efectuarea sarcinilor de protecţie,
securitate şi sănătate a muncii, pentru evidenţa datelor relevante acestor activităţi, în
colaborare cu inspectoratele teritoriale de muncă

Guvernul a desemnat Direcţia de protecţie, securitate şi sănătate a muncii ca organism
responsabil pentru activităţile de igiena muncii şi de sănătate în muncă. Direcţia de protecţie,
securitate şi sănătate a muncii în calitate de organism responsabil pentru activităţile de
igiena muncii şi de sănătate în muncă are următoarele atribuţii:
 fundamentarea deciziilor guvernamentale şi a strategiilor privind igiena muncii şi
activităţile de sănătate la locul de muncă; efectuarea de sondaje
 crearea şi dezvoltarea mediului (mediului de lucru) şi a metodologiei de monitorizare
biologică,
 armonizarea legislativă şi armonizarea procedurilor de luare a deciziei în cadrul
Uniunii Europene în domeniile de igiena muncii şi sănătate la locul de muncă,
 abordarea problemelor legate de activitatea de punere în practică a programelor UE de
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igienă a mucii şi sănătate la locul de muncă,
activităţile organizaţiilor naţionale şi internaţionale de sănătate în muncă





Sarcinile Oficiului în domeniile formării profesionale şi educaţiei adulţilor










asigurarea dezvoltării profesionale şi metodologice a învăţământului profesional şi
pentru adulţi, precum şi îndeplinirea sarcinilor de analiză şi evaluare
asigurarea documentelor educaţionale pentru formarea profesională a persoanelor
dezavantajate şi a persoanelor cu dizabilităţi,
asigurarea dezvoltării continue a structurii ocupaţionale, elaborarea Registrului
Naţional al Ocupaţiilor şi armonizarea cu sistemul internaţional de nivelare, precum
şi cu sistemul unic al ocupaţiilor la nivelul Uniunii Europene, formularea
propunerilor de modificare şi modernizare a principiilor uniforme de dezvoltare a
hărţii modulelor naţionale, oferirea către public a informaţiilor oficiale în acest
domeniu,
elaborarea condiţiilor de recunoaştere şi echivalare a calificărilor în concordanţă cu
cerinţele UE, armonizarea calificărilor interne cu cele internaţionale, coordonarea
adaptării la Cadrul European al calificărilor din Ungaria, coordonarea cooperării cu
instituţiile profesionale şi de educaţie a adulţilor din statele membre UE, colectarea şi
analiza datelor statistice de educaţie a adulţilor prevăzute într-un regulament specific,
organizarea perfecţionării profesorilor, andragogilor şi conducătorilor de instituţii
educaţionale, precum şi a concursurilor şcolare profesionale ale şcolilor speciale,
funcţionarea serviciilor de informare şi a centrului de informare al firmelor, precum
şi al Observatorului on-line al Oficiului Naţional Maghiar şi a punctelor focale
naţionale de referinţă, publicarea cadrului de asigurare a a calităţii.
în ceea ce priveşte formarea profesională: coordonarea elaborării cerinţelor de
bacalaureat ale disciplinelor profesionale pe baza unor principii uniforme,
dezvoltarea metodologiei de control pedagogico-profesional al îndeplinirii
curriculmului cadru de formarea profesională în cadrul sistemului şcolar de
monitorizare profesional-pedagogică şi asigurarea pregătirii pentru utilizarea
acesteia, stabilira listei naţionale de experţi în domeniul formării profesionale
(preşedinte comisie examen, membru comisiei speciale de examinare, expert de
formare de specialitate), elaborarea şi emiterea normelor şi bazelor de date necesare.
Organizează elaborarea manualelor, precum şi distribuirea acestora, îndeplineşte
sarcini de secretariat pe lângă Boardul Manualelor şi Materialelor Didatice, Comisia
Naţională de Formare, Boardul de Acreditare în Educaţia Adulţilor şi Consiliul
Naţional de Formare Profesională şi Educaţia Adulţilor. Totodată îndeplineşte sarcini
legate de coordonarea centrelor regionale de formare profesională, formularea
propunerii planului unitar de şcolarizare pe baza cifelor de şcolarizare propuse de către
comisiile judeţene, pregătiea deciziei guvernamentale în acest sens şi publicarea
acesteia după adoptare
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în domeniul orientării profesionale: în cooperare cu Camera economică, elaborarea şi
asigurarea funcţionării sistemului de orientare în carieră, a serviciului de consiliere în
carieră precum şi a sistemului de monitorizare a carierei profesionale

Sarcinile Oficiului în privinţa calificărilor profesionale şi examenelor sunt:













dezvoltă şi menţine principii uniforme pentru stabilirea cerinţele profesionale şi de
examinare, efectuează sarcinile pregătitoare necesare pentru adoptarea legislaţiei în
ceea ce priveşte cerinţele profesionale şi de examinare elaborate de către Camera de
Comerţ
coordonează şi menţine - cu excepţia calificărilor profesionale care fac parte din
competenţa Camerei de Comerţ - cerinţele profesionale şi de examinare, precum şi
programele-cadru de calificări, manualele şi materialele auxiliare de studiu şi
elementele de conţinut pentru dezvoltarea de activităţi conexe
dezvoltă şi menţine baza de date a listei naţionale a organizatorilor de examen, pe
baza datelor furnizate de birourile guvernamentale metropolitane şi judeţene,
dezvoltă şi menţine principiile şi calificările profesionale, condiţiile tehnice, materiale
şi umane necesare pentru obţinerea licenţei de examinare, numeşte preşedinţii
comisiilor de examen; pentru calificările profesionale care fac parte din competenţa
Camerei de Comerţ această numire se face pe baza unei propuneri din partea Camerei
de Comerţ.
coordonează pe baza unor principii unice elaborarea subiectelor de examen (scrise,
orale, practice, interactive), ghidurile pentru activităţile de testare, manualele de
evaluare şi alte documente legate de examinarea profesională complexă şi livrarea
aestora către centrele de examen prin intermediul oficiilor guvernamentale.
Organizează pe baza unor proceduri unice examinarea tehnică complexă în cadrul
formelor de educaţie şi formare profesională de tip non-şcoală, asigură funcţionarea
centrelor de examinare, îndeplineşte sarcini legate de dosarele celor examinaţi, şi în
conformitate cu regulile privind datele clasificate asigură păstrarea în izolare a datelor
în format hârtie şi în format electronic pe o perioadă de cincizeci de ani.
Participă la pregătirea legislaţiei legate de instruirea profesională şi educaţia adulţilor;
pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor sale de lucru cooperează cu organisme ale
angajatorilor şi lucrătorilor, camere de afaceri şi comerţ, organizaţii internaţionale,
instituţii de învăţământ şi de formare profesională a adulţilor, instituţii de învăţământ,
instituţii de cercetare şi servicii de dezvoltare
Centrele de Ocupare a Forţei de Muncă
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Centrele de ocupare a forţei de muncă dispun de organizaţii judeţene şi metropolitane (în
cazul Capitalei) şi de filiale. Fiecare centru are în subodonarea sa filialele din aria sa
teritorială de competenţă.
Organizaţia judeţeană (metropolitană) a centrului de muncă are următoarele atribuţii:
 coordonează şi controlează activităţile filialelor din subordine, participând în acest
cadru la formarea profesională a colaboratorilor, sprijinind totodată activităţile
administrative şi prestatoare de servicii ale acestora prin formularea unor
recomandări profesionale
 efectuează sarcini legate de RNP ( Fondul Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă)
finanţează operaţiunea, asistă în procesul de planificare şi verifică utilizarea
resuselor financiare

decide cu privire la utilizarea fondului de ocupare a forţei de muncă şi a unei părţi
din subvenţiile publice de ocupare cadru descentralizate pentru utilizarea de credite,
 îndeplineşte funcţiile referitoare la subvenţiile de locuri de muncă finanţate prin
partea centrală RNP a cadrului financiar de bază a ocupării forţei de muncă şi a
subvenţiile publice de ocupare din credite bugetare centrale finanţate,
 operează un sistem de sprijin pentru solicitanţii de locuri de muncă şi asigură
suportul tehnic şi funcţionarea sistemului de servicii,
 în problemele care ţin de competenţa sa exercită funcţiile legate de recuperarea
fondurilor
 este responsabil pentru modul de operare al software-urilor care asistă activitatea
profesională
 asigură sarcinile tehnice şi financiare legate de utilizarea fondurilor UE ,
 deliberează cu privire la recursurile împotriva deciziilor luate de către filiale,
 în vederea atingerii obiectivelor sale cooperează cu autorităţile locale, organizaţiile
minorităţilor precum şi cu alte autorităţi şi organizaţii, iar în acest cadru gestionează
şi coordonează efectuara de către filiale a sarcinilor ce le revin conform Legii nr
3/1993 privind activităţile şi prestaţiile sociale, totodată îndeplineşte şi sarcinile de
raportare faţă de birourile guvernamentale judeţene şi metropolitane, precum şi faţă
de anumite organisme de specialitate
 îndeplineşte sarcinile referitoare la înregistrarea şi controlul instituţiilor de formare
a adulţilor
 oferă funcţii de organizare, de consiliere şi de coordonare legate de EURES, şi de
menţinere a contactului cu participanţii la piaţa forţei de muncă,
 elaborează regulamentele interne ale centrului de ocupare a forţei de muncă
 efectuează sarcini legate de controlul pieţei forţei de muncă în aria sa de
jurisdicţie.
Sarcinile centrului judeţean (metropolitan) de ocupare a forţei de muncă privind
sistemul ocupării publice:
 monitorizează performanţa de lucrări publice, în conformitate cu prevederile
contractului de ocupare publică,
 prevede sarcini de asistenţă financiară legate de procesul public de ocupare.
 centrul de muncă al Capitalei are atribuţiile autorităţii de prim nivel în aria sa
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teritorială de competenţă, reglementată printr-o lege specială
stabilirea programului de dezvoltare al pieţei forţei de muncă, şi a modului de
aplicare a acestui program
 oferirea de suport pentru furnizorii de servicii de pe piaţa forţei de muncă
 oferirea unui suport de garantare a salariilor
 emiterea solicitanţilor din ţări terţe a autorizaţia de muncă în Ungaria,
 amendarea în caz de săvârşire a contravenţiilor
 efectuarea procedurilor de luare în evidenţă în cazurile aflate în aria sa de
jurisdicţie
În ceea ce priveşte serviciile private de intermediere a locurilor de muncă, acestea sunt
efectuate de către organizaţiile judeţene (metropolitane).


Oficii teritoriale de muncă
Oficiul territorial este o unitate organizaţională a centrului de muncă, având atribuţii şi
competenţe proprii.
Oficiul teritorial îndeplineşte n aria sa de jurisdicţie stabilită prin lege sarcinile privind
luarea în evidenţă a căutătorilor de joburi, precum li cele privind stabilirea, retragerea,
suspendarea şi recuperarea alocaţiei cuvenite căutătorilor de slujbă, care nu ţin de aria de
competenţă a centrului judeţean de muncă.
Sarcinile oficiului teritorial:
















îndeplineşte sarcinile legate de chestiuni de recuperare a fondurilor ,
organizează şi oferă servicii pe piaţa forţei de muncă,
ţine evidenţa notificărilor cu privire la concedierile colective ,
prestează servicii de intermediere a locurilor de muncă,
primeşte solicitările privind nevoile de angajaţi ,
furnizează informaţii, efectuează consiliere
desfăşoară activităţi de servicii pentru clienţi legate de sarcinile pe care le are ,
contribuie la atenuarea consecinţelor negative ale concedierilor colective,
oferă sarcini de informare şi consiliere cu privire la EURES ,
iniţiează programe pe piaţa forţei de muncă şi organizează punerea lor în aplicare
oferă
programe de bază , administrarea aplicaţiilor, informaţiilor, opiniilor sarcinilor
legate de luarea deciziilor
asigură legătura cu autorităţile locale şi judeţene, cu angajatorii implicaţi în
economie regională, cu alte organizaţii din regiune contribuie la transformarea
structurii economice, la implementarea programelor de îmbunătăţire a situaţiei
ocupării forţei de muncă ,
îndeplineşte dispoziţiile UE privind funcţiile de coordonare a regimurilor de
securitate socială
asigură emiterea certificatelor oficiale pentru sarcinile de beneficii legate de
impozitare în cadrul programului Pod de Carieră.
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Oficiul teritorial are atribuţii şi în domeniul ocupării publice:
 explorează oportunităţile de locuri de muncă în sectorul public
 efectuează aspectele administrative şi financiare legate de procesul de asistenţă
public de ocupare
 organizează ocuparea forţei de muncă publice,
 menţine contactul cu angajatorul public
Serviciile sunt furnizate de către o sucursală a agenţiei de ocupare, care sunt definite de
către legislaţia specifică ca "centre de servicii".
Oficiul teritorial şi centrul de servicii, în contextul furnizării serviciilor îndeplinesc
următoarele sarcini:
 operează servicii stabilite de sistemul instituţional, precum şi sarcinile legate de
servicii de pe piaţa forţei de muncă, care nu intră în aria de competenţă a centrului
teritorial,
 contribuie la furnizarea de servicii de reabilitare profesională destinate persoanelor
cu capacitate modificată de muncă



Fondul Naţional de Ocupare

Fondul Naţional de Ocupare este responsabil pentru a asigura furnizarea de sprijin
solicitanţilor de locuri de muncă facilutarea accesului la locuri de muncă, promovarea
securităţii sociale a angajaţilor entităţilor de securitate socială aflate în lichidare. Alte
responsabilităţi includ sprijinirea dezvoltării sistemului de formare profesională, p
finanţarea parţială a pensiilor înainte de limita de vârstă, asigurarea resurselor pentru
beneficiile finanţate de către diferitele componente ale fondului, asigurarea cheltuielilor
legate de finanţarea operaţiunii de garanţii, precum şi contribuţia la finanţarea Serviciului
European de Ocupare.
În cadrul Fondului Naţional de Ocupare avem diferite componente, definite în funcţie de
scopul în care se face utilizarea mjloacelor băneşti. Aceste component sunt următoarele: az
alaprészek a következők:
 component de solidaritate: alocaţia pentru căutătorii de joburi, alocaţia pentru
căutătorii de joburi aflate în apropierea vârstei de pensionare, , alocaţia de şomaj,
alocaţia de şomaj a persoanelor aflate la începutul carierei,p re-pensia,alocaţia de
şomaj pentru persoanele aflate în preajma pensionării, alocaţia de stimulare a
căutării de joburi, decontarea de cheltuieli şi costurile poştale ale trimiterii acestor
alocaţii la destinatari,
 componenta de ocupare : alocaţiile de sprijin pentru stimularea
ocupării,cheltuielile serviciilor pe piaţa forţei de muncă oferite de organisme de
ocupare neguvernamentale, cheltuielile evenimentelelor de informare cu privire la
piaţa muncii organizate de organismele de ocupare de stat în insituţii de
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învăţământ primar şi liceal, precum şi cheltuielilede transmitere a veniturilor
suplimentare către beneficiari.
componenta de garanţie salarială : alocaţia de sprijin conform Legii LXVI
privind Fondul de Garanţie
componenta de formare: finanţarea programelor prevăzute de legea privind
alocaţiile de formare, contribuţia de formare şi sprijinul dezvoltării formării,
precum şi de legea privind educaţia adulţilor.

Veniturile Fondului Naţional de Ocupare provin din următoarele surse:
 contribuţia la fondurile pieţei de muncă definită de legislaţia în vigoare
 ponderea din impozitul pe contribuţii sociale prevăzute în Legea bugetului,
 fondurile financiare prevăzute în legea privind contribuţia la formarea profesională
şi sprijin pentru dezvoltarea sistemului de formare,
 sprijinul bugetul central,
 subvenţii, venituri şi punerea în aplicare a contribuţiilor,
 alte venituri: rambursările în favoarea Fondului Naţional de Ocupare, porneşte de
la baza veniturilor oficiale de proces, taxele de întârziere, veniturile din dobânzi de
plătit la Fondul Naţional de Ocuparea din contribuţii voluntare, de sprijin şi de
venituri asociate cu operarea.
 avansuri pentru finanţarea programelor operaţionale UE
Întrebări, sarcini:




Prezentaţi principalele atribuţii ale Serviciului Naţional Public!
Rezumaţi formele de sprijin oferite de ociile teritoriale de muncă căutătorilor de
joburi!
Enumeraţi care sunt veniturile Fondului National de Ocupare?

Bibliografie
323/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai
irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

III. Tehnici active pe piața forței de muncă
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Legea din 1991 Art IV privind promovarea ocupării forței de muncă şi reducerea şomajului

pune accentul pe utilizarea de politici active pe piața muncii în prim-plan spre încetarea

tensiunilor de la locuri de muncă, de tratament adecvat în vederea prevenirii şi a reducerii

şomajului.

Politicile active de pe piața forței de muncă utilizează subvenții sau servicii care întăresc

îmbunătățirea capacității de inserție profesională şi stimularea cererii de muncă, avînd ca

scop creşterea ocupării forței de muncă . (Scharle, 2008. )

Instrumentele active pe piața forței de muncă sunt împărțite în următoarele:


Participarea la cursuri de formare profesională

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals



Sprijinul pentru extinderea ocupării forței de muncă



Sprijină încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap,



Oferă support pentru inițiative antreprenoriale



Oferă sprijin pentru mențimerea de creere de locuri de muncă



Sprijinul programelor de muncă, ocuparea forței de muncă prin programe part-time

.

Avantajul politicilor active pe piața forței de muncă constă în faptul că, pe de o parte,

îmbunătăţeşte capacitatea şomerilor de a se angaja prin întărirea motivației, căutarea

metodelor de atenuare a barierelor din calea ocupării forței de muncă. Pe de altă parte, poate
stimula cererea de muncă, cum ar fi crearea de locuri de muncă, reducerea costurilor salariale
sau de sprijin. (Scharle, 2008)
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Prin instrumentele normative active din Legea Ocupării forței de muncă, în fiecare an

descreşte numărul de angajați prin reducerea şomerilor. În anul 2004 numărul mediu de
persoane care au beneficiat de ajutorul tehnicilor active a fost mai mult de 75 mii. În anul
2008, abia a depăşit 65 mii, ceea ce corespunde la o reducere de aproape 15%. În anul 2009
scăderea a fost şi mai marcantă, dar procentul se poate deduce doar din numărul de angajați

implicați, deoarece în 2009, Oficiul de ocuparea forței de muncă nu a publicat numărul mediu

de măsuri active pe piața forței de muncă pentru participanți. Lipsa resurselor pentru politici

active pe piața muncii tradiționale şi pierderea clienților care nu intră în sfera de aplicare a
ajutorului a fost în mare parte înlocuită, dar ei urmează o cale mediocră. (Frey, 2011)
In cele ce urmează vom încerca să prezentăm următoarele tehnici active pe piața forței de
muncă.



Promovarea formării profesionale
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Din cadrul Fondului Național de Ocuparea Forței de Muncă este posibilă finanțarea cursurilor
de formare în primul rănd în meseriile recunoscute prin calificări profesionale de stat,
calificările de exercitare a meseriei la nivel mai ridicat, un nivel mai ridicat de practică a
activității profesionale organizate pentru grupurile sociale defavorizate, pentru persoanele cu
handicap, diverse forme de reabilitare şi de plasare şi cursuri de formare pentru antreprenoriat.
În plus sunt finanțate programele de formare în vederea însuşirii cunoştințelor de bază
necesare pentru începerea formării profesionale, consiliere în carieră şi tehnici de căutare de
locuri de muncă, educație, achiziționarea certificatelor de limbi străine recunoscute de stat şi
certificate pentru dreptul de a conduce vehicule rutiere, dobândirea de permise de conducere .
Centrele din capitală şi birourile județene pentru ocuparea forței de muncă în fiecare an

stabilesc principalele direcții de formare pentru care se oferă suport. Pentru a face acest lucru,

ele țin cont de nevoile raportate la muncă, schimbările care au au avut loc în structura forței

de muncă, respectiv proiecții de pe piața muncii şi totodată se consultă cu Consiliul Muncii.
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Direcțiile de formare sunt cele care oferă posibilitatea ceea mai largă de angajare pe piața

forței de muncă.
Măsurile active pentru sprijinul formării profesionale sut acele măsuri care sprijină şomerii şi
pe cei nou intrați pe piața muncii, precum şi pe cei amenințați cu pierderea locurilor de

muncă, mărind astfel şansele de reținere la locurile actuale de muncă .
Pot beneficia de sprijin de formare cei care:
 sunt în căutare de locuri de muncă
 cei care nu au împlinit vărsta de 25 de ani – pentru persoanele cu înaltă calificare sub
vârsta de 30 – şi care după încetarea studiilor nu a beneficiat de indemnizație de

găsire a locului de muncă, de căutare şi de indemnizații de şomaj.



cei care beneficiază de alocație pentru îngrijirea copilului , indemnizația de

maternitate , alocație de îngrijire a copilului sau beneficii de pensie.


cei care beneficază de programe de reabilitare .
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cei a căror loc muncă este de aşteptat să se desființeze, iar acest lucru angajatorul a

adus la cunoştința angajatului şi a agenției de ocupare a forței de muncă prin

informare scrisă.


cel care este implicat în activitatea publică şi doreşte să participe la formare.



cel care este angajat, dar menținerea pe câmpul muncii este posibilă doar în cazul în

care se perfecționează continu.

Posibile forme de ajutorare în formarea profesională:
 Suplimentare de venituri sau substituirea de venituri
 Rambursarea costurilor asociate cu training
Suplimentarea cîştigului salarial trebuie să corespondă mediei câştigurilor realizate înainte
de instruire şi educație până la diferența dintre câştigurile realizate în intervalul de formare.
Beneficiile de substituire a veniturilor vor fi acordate atunci când pregătirea teoretică sau
cursul de instruire teoretică şi practică ajunge la un minim de 20 de ore pe săptămână, adică
procesul de formare profesională este intens.
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Indemnizația acordată nu trebuie să fie mai mică decât salariul minim sau minimum 60 %

din venitul anterior şi nu mai mare decât venitul angajaților publici.

Indemnizația trebuie să fie stabilită într-un procent mai mare pentru cei care participă la

formare pentru a obține o primă de calificare pe piața forței de muncă sau de a participa la

formarea profesională întro meserie de vârf pe piața forței de muncă pentru şi pentru cei

care au unul sau mai mulți copii sub vârsta de 18 ani .
Nu se va plăti plata compensatorie pentru zilele în care în mod nejustifiat persoana nu a
participat la program.
Cheltuielile pentru formarea profesională poate cuprinde următoarele forme:
 Costurile legate de formarea profesională



Costul de formare, integral sau parțial,
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Costurile legate de cazare, alimentație, sau cheltuielile de călătorie interurbane în sprijinul
formării.
După finalizarea programului de formare, indemnizația poate fi acordată din nou, pe o
perioadă de două ori cât durata de formare după expirarea perioadei în cauză.
Nádasné ( 2010) şi colegii au făcut următoarea afirmație cu privire la eficacitatea
programelor de formare: “În ciuda costului ridicat aceste programe reprezintă cele mai
comune şi eficiente programe pe piața forței de muncă ce se desfăşoară în lumea dezvoltată.
Studiile de impact dezvăluie faptul că în ansamblu programele de formare prezintă un efect
pozitiv, zero sau slab. În special, par a fi fără succes acele programe de formare pentru tineri
care sunt afişate. Ar fi de mirare pentru psihologia dezvoltării şi formarea aptitudinilor dacă
o neîndeplinire gravă din perioada copilăriei şi a tinereții s-ar putea compensa prin câteva

luni printr-un program de educația adulților.
Programele de formare la locul de muncă sunt de obicei cu mai mult succes decăt cele care
se desfăşoară în sălile clasă, programele de formare profesională au mai mult succes decât
învățământul general, cel puțin la fel în cazul în care participanții dispun de pregătire
similară. (Nádasné et al , 2010. 122 )
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III. 2. Ajutoare pentru extinderea activității

Granturi pentru extinderea ocupării forței de muncă sunt destinate pentru a motiva
angajatorii pentru incadrarea persoanelor dezavantajate în muncă în cadrul unui raport de
muncă.

Angajatorul poate beneficia de finanțare pentru compensarea salariului şi contribuțiile sunt

subvenționate, cererea trebuie adresată către centrul de muncă. Pentru a beneficia de

subvenție salarială angajatorului trebuie să depună cerere la centrul competent de muncă

stabilit în locul de afaceri administrat înainte de încadrarea forței de muncă. Centrul de

locuri de muncă decide să susțină cazul unei decizii pozitive, un contract oficial cu

angajatorul şi reprezentantul agenție de ocupare. Rata de sprijin de până la 50 % din salariul
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şi contribuția de până la 60 la sută, în cazul ocupării forței de muncă a persoanelor cu

capacitate de lucru modificate. Condițiile de acordare în cazul în care angajatorul este de

acord cu ocuparea forței de muncă pentru cel puțin 12 luni. Această declarație se face
înainte de depunerea cererii de grant, angajatul nu părăseşte activitatea pe perioada
finanțării, şi nu se recurge la desființara raportului de activitate pe perioada finanțării.

Durata de acordare a finanțării este de până la un an. Se acordă o subvenționare de 24 de
luni în cazul în care este vorba de o persoană înregistrată de până la doi ani, în sprijinul
ocupării forței de muncă.

În cazul în care angajatorul este o cooperativă cu suport social, subvenționarea salariilor şi a

contribuțiilor poate fi de până la 70 la sută, în cazul în care angajatorul îşi asumă
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responsabilitatea pentru cei dezavantajați în ocuparea forței de muncă pentru cel puțin pe
durata sprijinului de 50 la sută din perioada corespunzătoare.
III. 3. Sprijinul angajării persoanelor cu capacitatea modificată de lucru. Reabilitare
complexă, instituții de reabilitare

Angajatorul în cazul angajării persoanelor cu capacitate modificată de muncă poate
beneficia de sprijin în plata salariilor. Asistența poate fi acordată în cazul în care angajatorul

se angajează să utilizeze angajatul pentru cel puțin 12 luni la un loc de muncă în care

conform opiniei experților Oficiul National de Reabilitare (NRSZH), sau opinia OOSZI,

starea de sănătate, precum şi abilitățile practice şi competențele de bază, sunt adecvate

pentru executarea activității.



Angajatul se angajează ca relația de muncă pe durata de acordare a subvenției să nu se
întrerupă din motive legate de angajator.
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Prin angajarea lucrătorului cu handicap numărul de lucrători creşte raportat cu media
de 12 luni (statistica personal) efectiv imediat perioadei precedente cererii de
subvenționare.



Angajatul cu 12 luni imediat înainte de depunerea cererii nu a demisionat din motive
legate de funcționare.

La determinarea subvenției salariale este considerată a fi persoană cu capacitatea de lucru
redusă aceea persoană care primeşte beneficii de reabilitare, precum şi de locuri de muncă,
solicitantul care a schimbat încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap pot oferi sprijin
bugetar 177/2005. (IX.2), în condițiile prevăzute la alineatul e), în conformitate cu

Regulamentul § 2 . Capacitatea alterată de lucru a salariaților în muncă a angajatului, în
temeiul prezentului regulament, timpul de lucru de zi cu zi a contractului său de muncă
este de până la patru ore pe zi, dacă


scăderea capacității de muncă este de 50-66 la sută pe baza deciziilor medicale
elaborate, după cum urmează: înainte de 1 ianuarie 2011 conform deciziei Institutului
Naţional de Reabilitarea Expertizei Sociale (dniumit în continuare ORSZI), sau
Institutul Social National (denumit în continuare santinelă ) înainte de 15 august 2007
conform deciziei Institutul Naţional de Asigurări de Sănătate (OOSZI), sau conform
deciziei Institutului Maghiar Medical al Căilor Ferate înainte de 1 ianuarie 2001, sau
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de 40-49 la sută conform poziției oficiale a expertizei elaborate de Biroul Social de

Reabilitare Națională şi autoritatea specială (denumit în continuare – NRSZH), sau










reducerea capacității de muncă este de 67 până la 100 la sută – pe baza deciziei
ORSZI sau OOSZI, respective în cazul asiguraţilor feroviari pe baza expertizei
Institutului Maghiar Medical al Căilor Ferate, prevăzut înainte de l ianuarie 2001, sau
deteriorarea stării sănătăţii este mai mare de 79 lasută - sau în conformitate cu decizia
ORSZI sau NRSZH, sau
deteriorarea stării sănătăţii este de 50-79 la sută - în conformitate cu decizia ORSZI
sau NRSZH, iar reangajarea în cadrul unui loc de muncă specific conpetenţelor
angajatului, fără reabilitare este imposibilă, dar pe baza recomandărilor NRSZH sau
ORSZI persoana în cauză nu este recomandat pentru reabilitare, sau
pe baza legii XXVI din 1998, cu privire la drepturile persoanelor cu handicap şi
asigurarea egalităţii de şanse al acestora, sunt consideraţi persoane cu deficienţe de
vedere sau beneficiază de alocaţie pentru nevăzători, sau
pe baza Ftv. 23. §-a, art. (1) paragraful d) sunt eligibili să primească asistență de
invaliditate cei a căror personalitate este afectată în întregime.



în conformitate cu legislația specială, se consideră persoană cu handicap mental



sever şi este eligibil pentru reducerea bazei de impozitare, sau
este surd sau cu problem severe de auz, conform opinie audiologice, şi atinge sau
depăşeşte valoare pragului de 60 de decibel, sau
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în conformitate cu o legislaţia specială privind indemnizațiile de transport pentru



invalizi este considerat invalid, sau
deteriorarea stării sănătăţii este de 50-79 la sută , conform opiniei ORSZI sau
experțizei NRSZH, iar în acest context în actualul loc de muncă sau cel anterior
înbolnăvirii, angajarea şi efectuarea sarcinilor fără reabilitare nu pot fi îndeplinite şi
este posibilă reabilitarea, sau



reducerea capacității de muncă prevăzute la punctele 1-10, daunele deteriorării stării de
sănătate sau de invaliditate nu pot fi determinate, însă conform opiniei de specialitate a
NRSZH , ORSZI sau OOSZI, în cazul unei reabilități personalizate poate fi încadrat în
continuare, la actualul loc de muncă, sau în cadrul unui nou loc de muncă.

Rata de subvenție salarială poate fi de 40-60-75-100% din valoarea totală a salariilor şi a

contribuțiilor, în funcție de opinia formată despre angajat. Subvenția salarială se acordă
până la 36 de luni şi poate fi prelungită în mai multe rânduri. Extinderea se acordă în cazul
persistenței handicapului, la o capacitate redusă de a lucru, sau în cazul deteriorării continue
a stării de sănătate.
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Sprijinirea persoanei de ajutor în ocuparea forței de muncă

În cazul în care lucrătorul cu handicap prezintă insuficiență de sănătate sau de invaliditate,
este angajată o persoana care îl asistă şi oferă ajutor în îndeplinirea sarcinilor de muncă.
Astfel, angajatorul poate beneficia de suport ce poate fi acordat pentru cheltuielile suportate
în legătură cu acest lucrător. Activitatea de ajutor se realizează în cazul în care deteriorarea
capacității de muncă este de cel puțin 67 la sută, sau cel puțin 50 la sută în exercitarea

capacității de muncă față de sarcinile de serviciu ale unui angajat sănătos, în faze de lucru
individuale sau procese de lucru legate direct de persoană.
Valoarea ajutorului este format din salarii şi contribuții pentru a asista pe durata de

activitate. Cuantumul lunar al subvenției nu trebuie să depăşească de două ori şi jumătate

contribuțiile combinate şi suma aferentă salariului minim.
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Se notează activitățile îndeplinite de persoana ajutătoare, se întocmeşte o declarație care
stabileşte numele persoanei care a ajutat, sarcinile executate, timpul petrecut în promovarea
activității.

Posibilități de reabilitare

Este nevoie de schimbarea capacității de lucru pentru reabilitarea profesională, după sau
simultan cu reabilitarea medicală.
Reabilitarea se referă la orice activitate organizată pe care o oferă societatea persoanelor cu
handicap de diverse nivele pentru că, cu abilitațile rămase să se integreze din nou în

comunitate. Măsuri medicale, educaționale, profesionale şi sociale planificate, concentate şi
coordonate, aplicate, individualizate, în care participarea activă a persoanelor care necesită
reabilitare este esențială. (Kullmann, 2006)
Complexitatea de reabilitare este prezentată mai jos. Reabilitarea necesită cooperarea unui
număr de profesionişti care dezvoltă un plan individual de reabilitare şi punere în aplicare.

Graficul 8: Complexitatea procesului de reabilitare
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 activitate
 activitateg
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Scopul Reabilitării
Reintegrare
socială
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Persoane vătămate,
obstrucţionate,
cu dizabilităţi
Societate

Program de
reabilitare comun
paralelism, continuitate, complementaritate
Sursă: Márkus Eszter (2006): Reabilitare pedagogică şi socială (A pedagógiai és szociális
rehabilitáció) In Huszár-Kullman-Tringer (szerk.): Practica reabilitării (A rehabilitáció
gyakorlata) p. 25.

Din punctual nostrum de vedere, este deosebit de important, să clarificăm noţiunile legate
de reabilitarea ocupaţională. „Reabilitarea ocupaţională, prezintă o felie din procesul de
reabilitare, sau activităţile de reabilitare, care oferă locuri de muncă, condiţii de muncă,
rspectiv ustensile utilizate în procesul muncii, unde şi cu care, o persoană cu dizabilităţi,
sau invalid poate lucre, fără a cauza deteriorarea continua a sănătăţii sau stării sale. astfel
încât, prestigiul şi rolul îndeplinit în cadrul societăţii să nu se dezterioreze, ba mai mult, să
se dezvolte, pe cât posibil.” (Kullmann, 2006. 17.)
În ultimii ani, au avut loc schimbări semnificative în ceea ce priveşte reabilitarea
profesională a persoanelor cu capacitate de lucru modificată. La 1 ianuarie 2008 a fost
introdusă o astfel de schimbare semnificativă, care prevede scimbarea conteptului de
reducere a capacității de muncă cu conceptul de deteriorare generală de sănătate. Avizul
cu privire la deteriorare generală de sănătate este eliberată de NRSZH în prezent, iar în
trecut de ORSZI.
Nivelul deteriorării stării de sănătate este exprimată în procente, ca şi premergător, în
cazul reducerii capacităţii de muncă, cu deosebirea că s-au modificat procentele necesare
pentru accesarea indemnizaţiilor. A scăzut însă capacitatea de evaluare a gradului de
deteriorare generală de sănătate efectuată de experţi, deoarece în cazul dizabilitătţilor sau a
bolilor, au fost dezvoltate noi orientări cu privire la stabilirea nivelului şi a gradului de
deteriorare.
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Clasificarea în categoria de invaliditate depinde astfel de gradul de invaliditate stabilit, de
posibilitatea şi nivelul de reabilitare ocupaţională şi a abilităţilor necesare în procesul de
lucru, precum și capacitatea de auto-îngrijire a individului.

Sunt incluşi în al treilea (III) grupul de invaliditate persoanele cu handicap, al căror nivel
de deteriorare este între cu o valoare de 50-79 la sută, pentru care reabilitare profesională
nu poate fi realizată sau datorită vârstei clientului, nu mai este justificcată începerea
procesului de reabilitare profesională, conform NRSZH.
Cea de a doua (II) grupă include persoanele cu handicap ale cărui daune a sănătății ajung
la 79 la sută, dar nu au nevoie de îngrijire.
Se consideră a fi invalizi de prima grupă (I), acele persoane ale căror deteriorare a
sănătății este de peste 79 la sută, şi necesită asistență şi îngrijire, care trebuie să fie cât se
poate de extinsă fiind în imposibilitate de a se îngriji.

Persoanele cu handicap pot beneficia de diferite tipuri de prestații.

„Prima încercare cu privire la restrângerea condiţiilor de acordare a pensiilor de invaliditate a
avut loc în anii 1997-1998, care vizează evaluarea în principală a stării actuale de sănătate şi
de schimbare a practicilor de evaluare. Noua lege care intră în vigoare în ianuarie 1998 a
încheiat acordarea finală a pensiilor de invaliditate, o parte a drepturilor de invaliditate
definitive acordate anterior fiind reevaluate, completate, clasificarea anterioară fiind
considerată temporară necesitând examen medical frecvent prescris – astfel pensia de
invaliditate a devenit sursă mai puțin sigură de venit.
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Alte reforme nu a avut loc până în 2006, aşa că după restrângerea pensionării anticipate şi
lărgirea limitei de vârstă de pensionare, a crescut rolul pensiei de invaliditate, în cazul celor
cu vârsta sub limita de pensionare.
Noua reformă adoptată în iulie 2007 se concentrează pe îmbunătățirea oportunităților de

angajare, dar cerințele de a determinare a stimulentor rămân în esență, neschimbate.”Noile

reglementări impun reevaluarea stării de sănătate şi a capacității de luru, după luarea în
considerare a evaluărilor detailate, persoana vizată poate beneficia de servicii de sănătate,
sociale şi servicii de reabilitare la locul de muncă.” (Scharle, 2008.10.)
La 1 ianuarie 2009, a fost un număr de 422695 de persoane pensionate de invaliditate sub
vârsta de pensionare, ceea ce reprezintă o scadere de 6,3 la sută, comparativ cu numărul de
la începutul anului 2006. Scăderea a fost înregistrată în întregime în rândul bărbaţilor. În
cazul femeilor - în principal datorită creşterii vârstei de pensionare a femeilor – a crescut în
decurs de trei ani cu 1,5 la sută numărul de pensionari de invaliditate sub vârsta de
pensionare. În reducerea din anul 2008 doar un rol minor l-a jucat alocația de reabilitare ca o
alternativă la pensia de invaliditate de la sfârşitul anului 2008 fiind înregistraţi în total 2075
de persoane care au primit asemenea beneficii.

Referitor la rolul pensiei de invaliditate asupra pieței forței de muncă, Pulay (2009) notează

că pensia de invaliditate introdusă în ultimii 15 ani, în urma restricțiilor joacă un rol din ce
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în ce mai mic în rezolvarea tensiunilor de pe piața forței de muncă. Ponderea pensionarilor

de vărstă activă este încă ridicat. În caz de reabilitare mai eficientă şi îmbunătățirea situației

de pe piața forței de muncă, mulți dintre pensionarii de invaliditate ar putea efectua

activități salariale cu drepturi depline. Cu toate acestea, încadrarea în muncă a persoanelor

cu capacitate de muncă redusă nu a crescut semnificativ. Astfel, o parte substanțială a

persoanelor cu abilități de muncă modificate devin şomeri, apoi după epuizarea

indemnizațiilor de şomaj ies definitive de pe piața forței de muncă. (Pulay, 2009)

La 1 ianuarie2008 a fost introdusă alocația de reabilitare, care este un nou început pentru

asistența persoanelor cu handicap. Această indemnizație este destinată în primul rând pentru
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a facilita participarea la reabilitare, creşterea gradului de ocupare a persoanelor cu
dizabilități.

Persoane eligibile sunt cei a căror capacitate de muncă au fost modificate în procent de 60 la
sută sau mai putin, conform indicilor stabiliți de către autoritatea complexă de clasificare
pentru reabilitarea (denumit în continuare persoane cu capacitatea de lucru modificată) şi
care pot beneficia de indemnizația de reabilitare, care:



Au fost asigurați timp de cel puțin 1095 zile în ultimii 5 ani anteriori cererii,



Nu efectuează activități productive



Nu beneficiază de venituri regulate (indemnizaţii, alocaţii)

Numele şi condițiile de beneficiere a indemnizației de reabilitares s-a schimbat la 1 ianuarie
2012 devenind cunoscut sub numele de reabilitare.
Dreptul la prestațile de reabilitare se înfăptuiesc pe baza propunerilor formulate de
autoritatea de reabilitare, care este pusă în aplicare printr-o evaluare complexă.
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În funcție de propunere, capacitatea modificată de lucru poate fi:


de îngrijire sau de reabilitare



prestația de invaliditate poate fi asigurată, cu condiția ca alte tipuri de eligibilitate să

persiste.
Autoritatea de reabilitare, prin realizarea de evaluare complexă stabileşte dacă persoanele cu
schimbarea abilităților de lucru pot fi reabilitate sau dacă reabilitarea nu este recomandată.
Categoriile stabilite pot fi următoarele:
a) posibil de reabilitare, ceea ce cuprinde următoarele situații:

aa) prin reabilitare pot fi restaurate abilitățile sau

ab) necesită o reabilitare profesională susținută ;

b) reabilitarea nu este recomandată. În acest caz există următoarele situații:
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ba) starea de sănătate prin reabilitare poate fi restaurată, dar din cauza altor
circumstanțe specificate în reglementarea normelor complexe de certificare
profesională, reabilitarea la locul de muncă nu este recomandată.
bb) starea de sănătate în muncă necesită reabilitare pe termen lung, dar din cauza
altor circumstanțe specificate în reglementarea normelor complexe de certificare
profesională, reabilitarea la locul de muncă nu este recomandată.
bc) să fie utilizat numai prin sprijin permanent.

bd) există daune semnificative de sănătate şi nu sunt capabili de a se autosusține

avănd nevoie de asistență.

Persoanele cu abilități de lucru modificate au dreptul la servicii de reabilitare şi servicii de
reabilitare.
Cuantumul lunar alocat îngrijirii de reabilitare depinde de mai mulți factori, în funcție de
clasificarea complexă şi de suma medie lunară a veniturilor.
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În cazul persoanelor a căror capacitate poate fi reabilitată, alocația de reabilitare este de 35

la sută din venitul mediu lunar, sau de cel puțin 30 la sută din salariul minim şi un maxim de
40 la sută din salariul minim.
Pentru cei care au nevoie de reabilitare la locul de muncă pe termen lung, beneficiază de 45
la sută din venitul mediu lunar, sau de cel putin 40 la sută , dar nu mai mult de 50 la sută din
salariul minim . Cuantumul lunar minim de îngrijirea de reabilitare în 2012 a fost de 27.900
HUF .
Reabilitarea persoanei care primeşte îngrijire în planul de reabilitare trebuie să îndeplinească
obligațiile necesare pentru a coopera cu autoritățile în cadrul programului de reabilitare.

Obligația de a coopera cuprinde următoarele:



apare la autoritatea de reabilitare la ora specificată în planul de reabilitare, obligația de




notificare este respectată
este prezent în mod activ în căutarea de loc de muncă ,
acceptă planul oferit de serviciile de reabilitare , şi acceptă participarea la programe de
pregătire profesională .



participă la programe de lucru adecvate pentru a facilita accesul la piața forței de



muncă implicate în programul de reabilitare.
acceptă oferta de locuri de muncă , inclusiv în contextul de locuri de muncă publice .
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Conținutul contractului de reabilitare:



declarația că-şi asumă obligația de cooperare, că adoptă corespunzător oportunitățile



de formare de la locurile de muncă oferite, precum şi participarea la programe de
formare profesională ce au loc în mod gratuit, în plus
acceptă formele pentru căutarea independentă de locuri de muncă în formele stabilite
în programul de reabilitare.
acceptă serviciile de îngrijire de reabilitare furnizate de beneficiar, servicii de



reabilitare, astfel cum sunt definite de legislația specifică; precum şi cele



ce se referă la prezentarea la autoritățile de Reabilitare, frecvența prezentării şi
metodele de comunicare.

Conținutul planului de reabilitare



ocupația de reabilitare, la locuri de muncă: indică direcția,



nevoile de reabilitarea de care are nevoie,



servicii de reabilitare care trebuie furnizate pentru reabilitarea persoanei care primeşte
îngrijire, durata lor, ordine temporală,
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în contextul asistenței de reabilitare a ocupării forței de muncă, gradul şi durata,

obligațiile administrației de reabilitare de specialitate furnizarea de servicii de

reabilitare profesională legate de acest termen de performanță,



ajutor în accesarea serviciilor medicale şi sociale de reabilitare pe care sunt eligibili să
le primească şi monitorizarea acestora



măsuri de suplimentare necesare pentru a asigura o reabilitare de succes,



reabilitarea persoanelor care beneficiază de obligațiile asociate cu utilizarea de servicii

de reabilitare, cum să le livreze, cu precizarea termenului limită pentru accesare.


reabilitarea profesională în departamentul administrativ prin cererile de reabilitare, a
persoanelor care beneficiază de frecvența şi metode de comunicare.
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Planul de reabilitare să fie semnat de către beneficiar, de asemenea semnează declarația că

planul de reabilitare ia fost adus la cunoştință şi îşi asumă obligația de cooperare.

Instituțuia de administraţie a reabilitării profesionale, are în planul de reabilitare înscrie

acele servicii de reabilitare la locul de muncă în care sunt prezentate, direcțiile de reabilitare

la locul de muncă care sunt necesare pentru ocuparea funcției. Administrarea de reabilitarea
profesională în elaborarea planului de reabilitare se bazează pe serviciile medicale şi sociale
de reabilitare, pe baza propunerii de reabilitare specificate pentru nevoile de reabilitare.
În urmărirea realizării, planurile de reabilitare, administrare, de reabilitare profesională şi de
reabilitare a persoanei care primeşte îngrijire, în planul de reabilitare specificat fixează
intâlniri de evaluare la diverse intervale, iar dacă este necesar, pregăteşte modificarea
planului de reabilitare în baza sugestiilor.
Perioada programului de reabilitare, stabileşte perioada de reabilitare dar nu mai mult de trei
ani. Durata tratamentului de reabilitare nu poate fi prelungită.
Programul de reabilitare se suspendă în următoarele cazuri:


dacă efectueză activități salariale



dacă participă la lucrările publice



în incapacitate de muncă.
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Tratamentul de reabilitare se întrerupe în următoarele cazuri:
 la cererea persoanei


la expirarea perioadei



în caz că dispune de venituri regulate în afară de indemnizației de incapacitate, de

accident şi de prestații de boală,



în cazul unei asemenea deteriorări a stării de sănătate, care
reabilitarea,



în caz că starea de sănătate se înbunătățeşte permanent pe bază căreia nu se mai

face imposibilă

califică drept o persoană cu capacitate redusă de muncă,


în cazul în care cele incluse în planul de reabilitare nu au fost respectate de care el
este responsabil,



în caz că nu cooperează în revizuire din vină proprie



în cazul neacceptării ofertei locului de muncă.



în caz de deces.
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Numărul celor ce beneficiază de reabilitare este în tendință în creştere, conform datelor de la

Consiliul Național de Pensii, în anul 2010 au înregistrat un număr 19549 de persoane, iar în
2011, 24981 persoane apar înregistrate, care au primit un astfel beneficii.

Persoanele cu capacitate modificată de muncă au dreptul la prestații de invaliditate în cazul
în care nu este recomandată reabilitarea.

Pensiile de invaliditate se stabilesc la acele persone cu modificarea abilităților de muncă:


a cărei angajare prin reabilitare poate fi restaurată sau



care au nevoie de reabilitare pe termen lung şi la momentul cererii, sau la momentul
revizuirii până la pensionarea la limită de vârstă nu depăşeşte cinci ani.

Instituțiile implicat în reabilitarea complex
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În asistarea reabilitzării persoanelor cu abilități de lucru modificate se includ Oficiul Social

de Reabilitare Național şi (NRSZH ) anterior Institutul National de Reabilitare şi Institutul

Social (ORSZI) şi administrațiile de reabilitare profesională.

Funcții ale Oficiului Național de Asistență Socială şi Reabilitare:



înregistrarea persoanelor angajate official în asistență socială



servicii sociale, de protecția copilului, înregistrarea servicii şi instituții de specialitate



sarcini legate de sistemul național de raportare a serviciilor sociale,



sarcini legate de luarea în evidenţă a serviciilor sociale, ajutoarele sociale pt. copii şi
finanțarea prestațiilor de protecție a copilului,
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evidența centrală a angajatorilor care beneficiază de ajutorarea financiară de stat a

angajaților afectați de modificare şi a persoanelor beneficiare



evidența locurilor de muncă protejate



lista națională de experți în asistență socială



Lista națională a experților în Protecția Copilului



evidența experților în limbajul semnelor



Sarcini legate de lista de reabilitare ocupațională de experți.

Responsabilitățile de protecția copilului şi de bunăstare a copilului:
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autorizarea serviciilor sociale, în cazul de autorizare de funcționare instituțiilor,

funcționarea şi controlul activităților autorităților,



autorizarea instituțiilor de funcționare a serviciilor de protecție a copilului şi de

protecție a copilului



în cazul instituției sociale a ocupării forței de muncă, asistență socială licitațiile

ocupării forței de muncă şi de finanțare,


servicii de sprijin, beneficii comunitare, de semnalizare de ingrijire la domiciliu,
asistență socială stradă şi centrele de criză, de finanțare,



publicarea electronică de acordare a licențelor a formularelor create pentru a facilita

activitatea serviciilor sociale, de protecție a copilului şi a serviciilor de protecție a
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copilului, instituții ale organelor printr-un sistem național de înregistrare pentru

servicii sociale, protecția copilului şi serviciile de protecție a copilului, instituții,


sarcinile legate dezvoltare şi exploatare a sistemelor informatice sociale centrale

Îndeplineşte sarcini de experți, oferind asistență în caz de



boli grave de demența,



inspecția inițială a dizabilităților, reabilitare şi aptitudini de ocupare a forței de

muncă sociale de testare, şi să revizuiască statutul persoanelor cu instituții sociale.

Reabilitarea profesională îndeplineşte responsabilitățile sale în ceea ce priveşte:



angajarea lucrătorilor cu abilități de muncă schimbată acreditate angajatorilor şi

aspectele de reglementare referitoare la controlul angajatorilor acreditai ,
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schimbări în muncă a lucrătorilor cu handicap poate fi prevăzut cu suport bugetar ,



schimbări în muncă a lucrătorilor cu handicap, s-ar facilita ajutor, informații,

furnizarea de informații, pentru servicii



surse sau aplicații bugetare implementate cu sprijin financiar din fonduri ale Uniunii

Europene, sarcini ale cererilor de propuneri, desfăşurarea şi controluri aferente.

Oficiul efectuează educație la locul de muncă legate de reabilitare, inovare, depozitare,
logistica, inventar şi sarcinile IT.

Din punct de vedere metodologic - dezvoltă și revizuiește în mod regulat



evaluarea nevoilor și evaluarea aspectelor de reabilitare, a necesităţii beneficiilor și
serviciilor sociale



regulile de studii de conduită și competență profesională
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Oficiul are dreptul de a decide cu privire la autoritatea de apel și organismul oficial de

inspecție în materie de administrare reabilitare profesională. În cazul în care organul

administrativ de specialitate de reabilitare acționează ca o autoritate competentă sau un
organism expert, procedurile administrative prevăzute de lege, în caz de recurs Oficiul
poate acţiona:
• are drep de apel în cazurile autorităţilor d esupraveghere, tutorial şi de adopţie
Sarcinile pe care Oficiul le îndeplineşte sunt cu caracter naţional şi cu o rază de acţiune la
nivelul ţării.
Instituţiile de reabilitare:
Organe profesionale (instituţii) de reabilitare sunt instituţiile de reabilitare teritorială şi cel la
nivelul capitalei. (vezi anexa 2: Instituţiile de reabilitare)
Instituţiile de reabilitare desfăşoară activitatea prevăzută de lege, cu privire la întreţinerea şi
suportul persoanelor cu abilităţi de muncă schimbată. Corpul administrativ de specialitate
de reabilitare îndeplinește sarcinile administrației publice de autoritate legală pentru

reabilitarea, autoritatea de reabilitare îndeplinind funcțiile prevăzute în lege. Administrația
de reabilitare participă în calitate de autoritate profesională în procedurile administrative
oficiale şi dă următoarea rezoluție:
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pensia de urmaș,






beneficii de accidente,
beneficiul de invaliditate,
suportul de invaliditate,
suportul persoanelor de vârstă activă



alocații familiare,





alocaţii de sănătate minerilor,
suplimentarea veniturilor lucrătorilor din minerit,
crearea de beneficii de invaliditate militară

Corpul administrativ de specialitate de reabilitare îndeplinește sarcini de experț şi oferă
sfaturi cu privire la:
 dizabilitate sau incapacitatea de examinare,
 stabilirea concediului de boală şi nivelul deteriorării stării
 prelungirea concediului medical în caz de accident


capacitatea adecvată al sănătăţii șoferiilor






capacitatea de transport
revizuirea stării sănătăţii cadrelor militare şi a personalului forţelor armate, cu privire
la starea actuală, deteriorarea acesteia
aprecierea stării de sănătate pentru obţinerea alocaţiei cu denumirea “relevanţă
naţională”
aprecierea stării de sănătate pentru obţinerea premiului national de îngijire



aprecierea stării de sănătate a condamnaţilor pe nedrept, între anii 1945 și 1963
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determina gradului de deteriorare a sănătăţii, pentru suportul de anuitate în schimbul
biletelor de compensare



gradul de handicap al tinerilor din învățământul superior .

Administrarea de reabilitare profesională și Oficiul efectuează, dacă este cazul evaluări
complexe, aşa cum sunt prevăzute în lege şi la cererea persoanei în cauză, căruia I se emite
un certificat oficial cu privire la rezultatul acesteia.
În cazul în care se solicitor, administrarea de reabilitare profesională și Oficiul în cazul în
care se solicită în conformitate cu avizul de certificare complex formulează propuneri cu
privire la capacitatea de deplasare a individului.
Procedura pentru elevii participanți în învățământul superior se determină gradul de
dislexie, disgrafie, discalculie prin implicarea Biroul administraţiei de reabilitare
profesională din Budapesta.
Comisia efectuează evaluare complexă şi este formată din minim 2 medici, 1 specialist în
ocuparea forţei de muncă, un specialist în asistenţă socială. În cazul în care legea nu
prevede altfel, perioada de administrare este de 30 de zile. În cazul evaluaărilor complexe,
acesta este de 60 de zile.
Comisia decide asupra direcţiilor de reabilitare, de necesitatea reabilitării, de posibilitatea
reabilitării, respective de timpul alocat reabilitării. Luând în considerare toate acestea,
comisia de reabilitare poate decide ca directive a reabilitării:
 dacă este posibilă încardarea persoanei în locul de muncă actual sau cel avut înaintea
deteriorii stării de sănătate, sau în cadrul unui alt loc de muncă potrivit studiilor,
atunci, direcţia reabilitării va fi prin aceste locuri de muncă.
 ca directive de reabilitare, determină acele ocupaţii sau grupuri ocupaţionale pe care
persoana în cauză le poate ocupa sau va putea face faţă cerinţelor acestora după
parcurgerea procesului de reabilitare.
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În funcţie de direţia reabilitării, comisia hotărăşte în privinţa ocupării forţei de muncă, a
reabilitării medicale şi sociale, şi formulează necesităţile pe care dacă nu le satisfice,
reabilitarea nu va fi realizată pe de plin.
Stabilirea duratei reabilitării: este hotărât prin necesităţile de realibitare
Stabilitatea reabilităţii: se face în funcţie de gradul de deteriorare a stării de sănătate a
persoanei în cauză , capacitatea profesională la locul de muncă , dotari personale și

calificări , experiența profesională , afectează , de asemenea, reabilitarea a condițiilor

sociale , mediul fizic și social imediat și mai larg și luând în considerare oportunitățile de

pe piața forței de muncă.

Servicii de reabilitare
Serviciile de reabilitare sunt servicii cu scop de reabilitare, de tip occupational, medical şi
social. În vederea realizării planului de reabilitare, administraţia de reabilitare poate delega
lângă persoana în cauză un mentor de reabilitare (pe scurt, mentor).
Este obligatoriu delegarea mentrul, în cazul în care:
 persoane aflată în procesul de reabilitare cere acest lucru, respective dacă
specifică nevoia de servicii de reabilitare socială, sau
 pe parcursul conzultaţiilor cu privire la întocmirea planului de reabilitare se
stabileşte necesitatea acestuia.
În cadrul activităţilor d ementorat trebuie să se asigure următoarele:
 informarea şi consilierea persoanelor aflate în curs de reabilitare cu privire la
încadrarea în muncă, la integrarea în cadrul grupului de lucru, colaborare cu
persoanele şi instituţiile implicate în procesul de reabilitare
 conform celor prevăzute în planul de reabilitare, menţinerea sistematică realţiilor
cu persoanele aflate în procesul de reabilitare, cu privire starea mentală, fizică şi
starea sănătăţii
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comunicarea către administraţia de reabilitare cu privire la impedimentele şi
obstacolele apărută în procesul de reabilitare care fac necesară restructurarea
planului de acţiune
implicarea în modificarea planului de reabilitare
întocmirea unui jurnal de reabilitare cu pprivire la furnizarea serviciilor de
mentorat, punerea în aplicare a planului de reabilitare şi întocmirea raportului lunar
de activitate în direcţia departamentul administrativ de reabilitare. (anexa 3.planul
individual de reabilitare)

Administraţia de reabilitarea poate oferi servii de reabilitare şi acelor persoane cu
capacitatea d elucru schimbată, care nu beneficiază de sistemul de reabilitare.
Serviciile de ocuparea forței de muncă și reabilitarea socială necesare în procesul de
reabilitare pot fi găsite în tabelul 2-3.

Printre serviciile de reabilitare ocupaţională include: consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, sfaturi schimbare de carieră, de căutare de locuri de muncă, consiliere psihologică,
test de aptitudini pre-profesional, medierea muncii. Toate aceste servicii sunt furnizate de
către reabilitarea de muncă adaptate la nevoile identificate.
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Nevoile de angajare și de reabilitare socială și servicii de reabilitare aferente suportate în reabilitarea
completă

Tabelul nr.2: Nevoi și servicii de reabilitare ocuparea forței de muncă

Sercivii de reabilitare profesională
Test
preliminar
de aptitudini

Nevoile de reabilitare
profesională

Sprijinirea
serviciilor de

Sprijinirea

Servicii de

dezvoltării și punerii

susținere a

în aplicare a
serviciilor de plan de
cariera

vieții

Servicii de
susţinere
complexe

ocupare și de
păstrare

Pormovarea reabilitării în
locul de muncă initial

+

Pormovarea reabilitării în
locul de muncă avut anterior

+

Promovarea reabilitării întrun loc de muncă strain, pe
baza calificării deţinute

+

+

+

Reabilitarea în ocupaţii care
necesită formare şi însuşire
de noi competenţe

+

+

+

+

Reabilitarea în ocuparea
forței de muncă în alte
locuri de muncă decât cele
enumerate mai sus

Sursă: 327/2011 (XII.29.) HG. despre reabilitare complexă - anexă
(Kormányrendelet a komplex rehabilitációról) (melléklet)

Tabelul nr. 3: Nevoi și servicii de reabilitare socială
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Tipurile de servicii sociale pentru satisfacerea nevoilor
Ajutor
de
Asistență familie

Nevoi de reabilitare socială

Servicii
de
sprijinire

Servicii
comunita
re

Îngrijire
de zi

Adăpost
temporar

la
domiciliu
Asigurarea necesităţilor fizice (hrană,
îmbrăcăminte, adăpost sănătate)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Îmbunătățirea capacității de auto-ingrijire

(deprinderi de viață independentă)

Relatii de întărire emoționale, gestionare de
conflicte
Rezolvarea problemelor de deplasare
Dezvoltarea, consolidarea legăturilor

+
+

+

+

+

Sursă: 327/2011 (XII.29.) HG. despre reabilitare complexă - anexă
(Kormányrendelet a komplex rehabilitációról) (melléklet)

Contribuţia de reabilitare
Scopul contribuiţiei la reabilitarea persoanelor cu capacitate schimbată de lucru este
în vederea promovării reabilitării profesionale. Fiecare angajator este obligat să
plătească o contribuție pentru reabilitare în cazul în care numărul de angajați va fi

mai mare de 25 de angajați, iar numărul de angajați, cu capacitate de lucru modificat
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este mai mică de 5 la sută din forța de muncă (nivelul ocupării forței de muncă
necesar).
În cazul în care angajatorul nu îndeplineşte aceste condiţii este obligaţiile de plata
contribuţiilor de reabilitare. În 2010 rata a crescut semnificativ față de anii

precedenți, fiind de 964500 HUF /persoană/an. Începând cu 1 ianuarie 2011,
procentul contribuţiei de reabilitare se determină în funcţie de bugetul anual, care
pentru anul calendaristic 2012 este de 964 500 HUF /persoană/an.
Legea CXCI.din 2011 declară a fi persoană cu capacitate schimbată de muncă, persoana a
cărei stare de sănătate, conform unei evaluări complexe, este de 60 la sută sau mai puţin
(denumit în continuare persoană cu capacitate de lucru modificată), care are o deteriorare a
stării sănătăţii de cel puţin 40 la sută:
 a căror capacitate de lucru a fost redus cu 50 până la 100 la sută, pe durata avizului,
sau
 persoanele care beneficiază de îndemnizaţie pentru invalizi sau de alocaţie pentru
nevăzători, şi conform contractului de lucru, lucrează 4 ore pe zi.

Contribuția angajatorului la reabilitare obligat la plată, se face pe baza de autoraportare și

este plătit direct de către angajator în beneficiul autorității fiscale. Pe parcursul anului

contribuția de reabilitare trebuie să fie plătită trimestrial. Rata de avans a contribuției
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anuale de reabilitare calculate pe baza datelor reale pentru trimestrul curent, este 25% din
obligația de plată.

Oportunitățile de angajare a persoanelor cu capacitate de muncă modificată

Ocuparea forței de muncă în instituțiile sociale

Locurile de muncă protejate asigură loc de muncă persoanelor cu handicap și persoanelor cu

capacitate de muncă redusă. Aceste locuri de muncă asigură posibilități speciale persoanelor

care nu poate sau ar fi greu să lucreze în condiții normale. În cadrul instituțiilor există mai

multe posibilități de muncă protejată.



ocupație tip „puffer”, durează până cănd în cadrul companiei, de exemplu lucrătorul



care a suferit accident de muncă, este recalificat.
muncă temporară, timp redus de lucru
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muncă tip ”enclave”-în formă personală sau comunitară



recalificare într-o nouă ocupație



ocupație de lungă durată pentru cei care nu sunt dispuși să efectueze muncă
deschisă (Kálmán-Könczei, 2002)

Sprijinul acordat către organizațiile angajatoare
Începând de anul 2006 angajatorii care angajează persoane cu capacitate de lucru modificată
trebuie să se acrediteze. Scopul acreditării este certificarea faptului că angajatorul deține

condițiile personale și materiale de care are nevoie pentru ocuparea forței de muncă a
persoanelor cu capacitate de muncă modificată. Începând de 1 ianuarie 2011 acreditarea este
efectuată de către Centrul Național și Social de reabilitare. Certificatul de acreditare este de
mai multe feluri:


certificat de bază, care adeverește faptul că angajatorul deține condițiile de bază de

acreditare pentru ocupația persoanelor cu capacitate redusă de muncă,durata de
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valabilitate fiind de 5 ani


certificat de reabilitare, care declară angajatorul drept angajator protejat



certificat special, care declară angajatorul angajator protejat,care protejează angajații

durata valabilității 2 ani



certificat condiționat, ajută pentru pregătirea pentru acordarea certificatului

special,durata valabilității 1 an.

Fiecare angajator are dreptul să se acrediteze,dar certificat special poate să obțină

angajatorul,care deține minim 50 de angajați, dintre care 50%sunt persoane cu capacitate de
muncă modificată
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Subvențiile acordate pentru reabilitare sunt următoarele: subvenții salariale, ajutor pentru

compensarea cheltuielilor, alocație de reabilitare.
Trei piloane al muncii de reabilitare sunt următoarele,compensarea salariilor,compensarea
cheltuielilor și alocația de reabilitare.
În cadrul compensării cheltuielilor angajatorul protejat are posibilitatea de a rambursa
următoarele cheltuieli,legate de angajații care au capacitate de muncă modificată
următoarele,
 extra cheltuielile care au legătură cu transportul către locul de muncă



pentru asigurarea condițiilor de muncă,organizarea muncii,logistică și transport.

(Anexa nr. 4. Pregătirea raportului anual de activitate privind aspectele de muncă ale
activitățile de reabilitare)

Costul de sprijin pentru reabilitare

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

Alocația de reabilitare primește angajatorul cu ajutorul proiectelor, care asigură angajarea

persoanelor, care nu au posibilitatea de a lucra în cadrul instituțiilor deschise de pe piața
muncii.
Contract de muncă protejat se poate lega cu angajatorul care îndeplinește următoarele

condiții,



a fost înregistrat ca și organizație nonprofit



actul constitutiv conține posibilitatea muncii de reabilitare



se angajează că o să angajeze persoane cu capacitate de muncă schimbată și

îndeplinește

condițiile prescrise de stat.
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Ocupații directe pe piața forței de muncă

Documentele legile care au apărut în ultimii ani preferă ocupația integrată. În declarația din

Madrid sunt declarate următoarele: în loc de certificarea incapacității sunt necesare măsuri

de susținere, în loc de segregare este necesar integrarea în domeniul muncii. Ocupația este

obiectivul egalității de șanse pe care trebuie realizat dacă există posibilitatea în cadru

integrat. Legea 26 din1988 despre egalitatea de șanse a persoanelor cu handicap consideră

zona de țintă ocupația,care trebuie realizat dacă există posibilitatea în cadru integrat.
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Ocupația sprijinită în concepția lui Botterbusch1989 înseamnă muncă plătită, în instituții

integrate cu asistență personală continuă,conform nevoilor individuale a persoanelor cu
handicap,în part time sau full time,plata cu salariu în valoarea muncii efectuate.
Grupurile de țintă al ocupației sprijinite sunt:


persoane cu handicap



persoane cu tulburări psihice

Caracteristicile ocupației sprijinite

Angajarea imediată pe câmpul muncii când se ivește posibilitatea de un loc de muncă

adecvat și nu trebuie așteptat până când persoana cu handicap însușește cunoștințe adecvate.

Educație locală – predarea cunoștințelor se efectuează la locul de muncă, este un ajutor dat
persoanei handicapate pentru rezolvarea problemelor în mediu natural
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Forță de muncă competitivă-se lucrează cu normă întreagă de lucru, sau part-time,

contravaloarea muncii este ca și în cazul angajaților fără handicap.
Ajutor continuu – persoanele primesc ajutor până când au nevoie, primesc ajutor continuu,
se referă de alte modalități de reabilitare

Asistență personalizată – natura și gradul ajutorului sunt determinate de nevoile individuale.
Participant activ în proces este persoana cu handicap.

Cinci paşi principali pentru ocupații sprijinite:


căutarea locului de muncă: căutare directă pe piaţa forţei de muncă, căutarea locuri de
muncă potrivite persoanelor cu dizabilităţi: analizarea angajatorilor potenţiali,
identificarea grupelor de ocupare în cadrul firmelor, funţiile angajaţilor. Vizităm
angajatorii şi îi informăm cu privire la metode şi potenţialii angajaţi. Evaluarea
adecvării locului de muncă: cerințe de locuri de muncă, circumstanțele, relațiile de

muncă, atmosfera, pentru termenii și condițiile de plată, etc.


analiza locului de muncă: ce fel de abilităţi, comptenţe sunt necesare pentru ocuparea
postului. Trebuie analizat posibilitatea sarcinilor, pe car ear putea să le efectueze în
locul respective. De munlte ori, analizatorul trebuie să petreacă mai timp la locul de
muncă sau să se implice în muncă.
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evaluare: evaluarea abilităţilor persoanei cu dizabilitate cu mai multe metode



conciliere: conectarea clientului cu activitatea corespunzătoare



asistența la locul de muncă: specialistul facilitează integrarea persoanei cu handicap în

mediul de la locul de muncă, însuşirea metodei de lucru în funcție de nevoile clientului.

Specialistul treptat se retrage, până când clientul funcționează independent. Asistarea

angajatorului și angajatul se face în permanent, şi se menţine continuu legătura cu ei.

Principalele modele de locuri de muncă sprijinite:
 model de plasament individual: individual beneficiază de locuri de muncă potrivite
pentru propriile capacităţi. Beneficiază de ajutor şi educație (formare) pentru

muncă. Va fi plătit în funcție de productivitate. Acest model ajută cel mai eficinet



integrarea socială.
model “enclave”: lucru în grupuri de 5-8 oameni, beneficiază de formare la locul de
muncă. Lucrează pe grupe şi pe domenii. Asistența este oferită de oferită de
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specialistul de supraveghere. Enclave dispersat: grupul care lucrează în diferite
poziții în cadrul companiei gazdă. Este mai puţin efficient privind integrarea





socială.
grupuri de lucru mobile: un grup mai restrâns, cu până la 6 membrii, care călătoresc
împreună, în diferite locuri de muncă şi efectuează împreună rezolvarea sarcinilor.
Lucrează împreună, nu cu persoane cu dizabilităţi, pentru salarii identice, dar nu
realizează integrare deplină
modelul afacerilor mici: firmele mici au în angajare de până la 6 persoane. Vorbim
de serviciu plătit, fără să atingă un nivel optim de integrare. (Botterbusch,1989)

Avantajele serviciilor sprijinite:
Cu o strategie eficace în integrarea pe piaţa muncii, oferă următoarele avantaje angajaţilor:
 achiziţionarea serviciilor plătite, menţinere
 securitatea economică sporită
 sentiment de realizare


interacțiunea socială



independență



respect de sine crescut



evoluţia şi dezvoltarea competențelor existente

Serviciile sprijinte oferă un ajutor eficace în integrarea pe piaţa forţei de muncă a
persoanelor cu dizabilităţi. Sistemul de servicii sociale din Ungaria poate fi utilizat în mai
multe tipuri de instituţii, prin activitatea coordonată a mai multor specialist, dar ce este
foarte important, prin implicarea activă a persoanelor cu dizabilităţi.


4. Finanţarea celor ce caută loc de muncă, pentru a deveni antreprenori

Conform Legii privind ocuparea forţei de muncă din Ungaria, pot beneficia de finanţare
persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă sau beneficiază de alocaţie de
reabilitare, şi îşi asigură propria ocupare printr-o activitate nedefinită de o relaţie de muncă,
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pornesc o afacere sau se alătură unei afaceri existente. Acest sprijin paote fi acordat
persoanelor aflate în evidenţa ITM de cel puţin trei luni sau beneficiarilor de alocaţie de
reabilitare care asigură propria ocupare în cadrul unei întreprinderi individuale, ca membru
activ al unei societăţi comerciale sau ca producător agricol.
Cele 3 piloane principale ale finanţării:
 contribuţie rambursabilă sau nerambursabilă la capital de până la 3 milioane de
forinţi, condiţie suplimentară pentru acordarea finanţării fiind existenţa resurselor
proprii în valoare de cel puţin 20% din costul investiţiei, totodată existenţa unei
garanţi materiale în cazul contribuţiilor rambursabile, respectiv pentru cazul în care
suma primită trebuie restituită pentru nerespectarea obligaţiilor, şi
 alocaţie lunară, în sumă de cel mult valoarea salariului minim, pentru o perioadă de cel
mult şase luni,
 cheltuielile legate de consultanţa de specialitate necesară pentru începerea şi
desfăşurarea activităţii de antreprenor.
Finanţarea se poate obţine prin aplicaţie.

III. 5. Finanţare pentru crearea şi păstrarea de locuri de muncă
Se poate acorda finanţare pentru crearea de noi locuri de muncă, păstrarea celor existente,
înlesnirea restructurării ocupaţionale, precum şi în vederea atingerii obiectivelor politicii
ocupaţionale legate de modernizarea structurii profesionale a forţei de muncă.
Crearea de noi locuri de muncă
Se paote acorda finanţare nerambursabilă acelui angajator care creează noi locuri de muncă
ce asigură ocupare durabilă, crescând numărul angajaţilor. Se poate finanţa suplimentarea
locurilor de muncă existente, cheltuielile de construcţii, cele de achiziţionare a noilor
tehnologii, a bunurilor materiale legate de aceasta, precum şi cheltuielile de personal necesare
pentru noul loc de muncă.
Finanţarea se poate obţine prin aplicaţie sau în urma unei decizii guvernamentale unice
luate în baza unei cereri depuse. Invitaţia la aplicaţie, respectiv condiţiile finanţării obţinute
prin aplicaţie se publică pe pagina web a Ministerului Economiei Naţionale.
Păstrerea locurilor de muncă existente
Finanţarea pentru păstrarea locurilor de muncă existente se poate acorda acelui angajator
care, din motive legate de funcţionarea firmei, doreşte să desfacă contractul de muncă a
angajatului prin concediere cu preaviz (în continuare: concediere).
Finanţarea se poate acorda în cazul în care angajatorul:
 depune în scris la ITM notificarea privind intenţia de desfacere a contractului de
muncă – împreună cu cererea de finanţare – cu cel puţin 30 de zile înainte de
comunicarea concedierii, şi
 declară în scris că măsurile sale luate pentru păstrarea numărului de angajaţi nu au
avut rezultate, şi
 nu se află în procedură de faliment, de lichidare sau de dizolvare, şi
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are în angajare persoana care ar urma să fie concediată de cel puţin şase luni
premergător depunerii cererii, totodată



se obligă să asigure ocuparea angajatului în cauză pe perioada finanţării şi după
expirarea acesteia pe o perioadă cel puţin egală cu cea a finanţării,
 se obligă ca în perioada finanţării şi cea a ocupării ulterioare obligatorii să nu reducă
numărul mediu statistic de angajaţi existent în luna premergătoare depunerii cererii,
şi nu vor avea loc, din cauze legate de funcţionarea firmei, concedieri cu preaviz, prin
eliberare din funcţie sau în urma unei înţelegeri comune.
Cuantumul finanţării nerambursabile poate fi de 25-75% din valoarea însumată a
salariului angajatului ce urma a fi concediat şi a contribuţiilor legale aferente.
Finanţarea poate fi stabilită şi în cuantum de 50-90% din valoarea însumată a salariului şi
a contribuţiilor legale aferente în cazul în care angajatul:
 are salarul de bază sau salarul luat ca bază de calcul pentru plata în funcţie de
performanţă egal cu salarul minim pe economie,
 are capacitatea de muncă modificată,
 pentru prevenirea încetării relaţiei de muncă este ocupat cu timp de muncă redus faţă
de perioada precedentă, cu condiţia ca timpul de muncă să fie de cel puţin 4 ore/zi,
dar să nu depăşească 6 ore/zi.
Cuantumul lunar al finanţării nu poate depăşi 150% din salariul minim pe economie.
Finanţarea pentru ocuparea angajatului vizat de concediere se poate plăti cel mult un an,
achitându-se lunar, ulterior.
Finanţare pentru prevenirea consecinţelor negative ale concedierii colective
Se poate acorda finanţare din fondul pentru ocupare a Fondului Naţional pentru Ocupare
reducerea consecinţelor negative ale concedierilor colective în rândul bugetarilor,
funcţionarilor publici, precum şi al militarilor angajaţi cu contract.
Finanţarea se poate acorda în condiţiile în care angajatorul:
 a luat măsuri pentru începerea consultanţei referitoare la concedierile colective,
prevăzute de lege, şi
 se obligă ca la punctul de lucru vizat de concedieri să înfiinţeze şi să menţină comisie
(comisii) pentru facilitarea angajării angajaţilor concediaţi (în continuare CFA), în
baza principiilor stabilite de ITM, şi
 dă declaraţie despre modul is măsura în care va contribui la funcţionarea CFA,
precum şi despre faptul că
 se obligă să întocmească decontul (raportul degestiune) şi evaluarea utilizării
finanţării pe perioada funcţionării, precum şi la încetarea activităţii CFA, la datele
stabilite prin contractul încheiat cu ITM..
Forma, cuantumul finanţării:
Pentru funcţionarea comisiilor pentru facilitarea angajării angajaţilor concediaţi (CFA) se
poate acorda finanţare nerambursabilă de cel mult 1 milion de forinţi pe comisie, pentru o
perioadă de cel mult 12 luni. ITM-ul va stabili cuantunul finanţării în funcţie de situaţia
pieţei forţei de muncă în regiune, numărul angajaţilor vizaţi de concedierea colectivă şi
fondurile disponibile pentru acest scop.
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Cererea de finanţare va fi depusă de angajator la ITM din judeţul punctului (punctelor) de
lucru implicat(e) în concedieri.
 6. Finanţarea programelor legate de piaţa forţei de muncă
Din Fondul Naţional pentru Ocupare se asigură resurse financiare pentru atingerea unor
obiective stabilite, pentru programe, având ca scop realizarea obiectivelor ocupaţionale
regionale, influenţarea proceselor pieţei de muncă, ocuparea celor dezavantajaţi pe piaţa
forţei de muncă. În cadrul programelor legate de piaţa forţei de muncă se poate plăti
angajatorului cel mult 100% din salarul persoanei angajate cu contract de muncă şi
contribuţiile aferente. În ceea ce priveşte condiţiile de finanţare, pot exista abateri de la
condiţiile stabilite de Legea privind ocuparea forţei de muncă şi normele de aplicare ale
acesteia, de exempludupă cum urmează:
 persoanele aparţinând grupului ţintă al programului pot fi implicate în toate
elementele programului, indiferent de îndreptăţirea lor personală,
 finanţările din cadrul programului se pot acorda pe toată perioada programului,.
 şi în privinţa ocupării de utilitate publică se are în vedere durata programului, deci nu
este valabilă limitarea perioadei.
Programele pot fi programe legate de piaţa forţei de muncă centrale sau regionale. Pentru
elaborarea şi realizarea programului legat de piaţa forţei de muncă se lansează o aplicaţie,
cu câştigătorul acesteia ITM-ul va încheia un contract. Acesta trebuie să includă regulile
detaliate referitoare la organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi verificarea realizării
programului, precum şi condiţiile plăţii sumelor de finanţare. (Frey, 2010)
Cercetările referitoare la programele legate de piaţa forţei de muncă s-au soldat cu
următoarele rezultate: ITM-urile au realizat cele 92 de programe legate de piaţa forţei de
muncă lansate în perioada 2004-2009 în medie cu alocarea a 9,4 miliarde de forinţi,
implicând cca 8800 de persoane, în mare parte cu forţe proprii. Se poate concluziona că
includerea acestor programe complexe şi în multe privinţe flexibile printre instrumentele
ITM-urilor a fost o măsură oportună şi reuşită. (Frey, 2011)
III. 7. Forme atipice de ocupare
ILO (Organizaţia Internaţională a Muncii) defineşte formele atipice de ocupare înseamnă
muncă depusă în condiţii diferite de cele obişnuite, în majoritatea lor caracteristice angajărilor
cu contract de muncă şi mult protejate prin drepturi sociale. Printre formele atipice de ocupare
se numără ocuparea cu program de muncă redus, împărţirea postului sau a timpului de muncă
(job sharing), săptămâna de lucru redusă, munca la distanţă, ocuparea ocazională sau
sezonieră (cu carnet de angajat ocazional), autoocuparea, munca la domiciliu (muncă la
distanţă), angajarea cu contract pe durată determinată, închirierea forţei de muncă, relaţiile
de muncă pe durată determinată realizate cu finanţare de stat (de ex. subvenţionarea
salariilor, muncă comunitară), munca prestată de colaboratori externi (fără conducerea
directă a unui superior), ocuparea tranzit care are ca scop pregătirea celor dezavantajaţi pe
piaţa forţei de muncă, în vederea înlesnirii angajării lor.
„Formele atipice de ocupare pot constitui o oportunitate pentru ocuparea perosanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă, legate mai slab de piaţa forţei de muncă, şi până la urmă şi pentru
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ridicarea nivelului general de ocupare. Acesta este un argument general formulat privind
stimularea dezirabilă a răspândirii formelor atipice de ocupare. Munca atipică poate fi pentru
individ punctul de plecare spre ocuparea stabilă, durabilă.” (Hárs, 2010.31)
Printre formele de ocupare diferite de cele obişnuite se numără şi ocuparea cu program de
muncă redus şi ocuparea în care munca se prestează departe de sediul angajatorului, cu
ajutorul unui echipament de informatică. „Ocuparea cu timp de muncă redus în unele ţări are
o pondere mare, astfel în Europa Occidentală şi în ţările dezvoltate neeuropene 15-25% din
angajaţi lucrează cu program de lucru redus. Procentul este foarte ridicat în Olanda (peste
35%). Ponderea celor ocupaţi cu timp de lucru redus este mai scăzută în Europa de Nord
(10-20%), şi mai scăzută fiind în Europa de Sud (în jur de 10% în majoritatea ţărilor de
acolo, ceva mai ridicat, de 15%, în Italia). În toate ţările Europei de Est este redusă
ponderea celor ocupaţi cu program de lucru redus, neexistând nici o excepţie printre ţările
studiate: abia 5-10% din cei angajaţi lucrează cu timp de muncă redus, acesta este procentul
înregistrat în Ungaria, în Cehia şi Slovacia este şi mai mic, nu atinge nici 5%.” (Hárs,
2010.)
Ocuparea cu timp de muncă redus înseamnă program de lucru mai scurt decât timpul de
muncă normal stabilit, de obicei de 4-6 ore. Salariul aferent se stabileşte proporţional cu
timpul de muncă.
Job sharing-ul (împărţirea timpului de muncă, împărţirea postului) înseamnă că un post de
normă întreagă (cu timp de muncă normal) este ocupat de către doi angajaţi cu timp de
muncă redus. În Ungaria se aplică rar această metodă, este relativ necunoscută. Pentru ca ea
să fie eficientă este necesar ca cei doi angajaţi să aibă abilităţi asemănătoare, este nevoie de
cooperare, comunicare excelentă şi flux de informaţii perfect.
Regulile muncii la distanţă sunt reglementate de Codul muncii, astfel prestează muncă la
distanţă acel angajat care desfăşoară regulat activitatea care ţine de sfera de activitate a
angajatorului în locaţia aleasă de el, alta decât sediul, punctul de lucru al angajatorului, cu
ajutorul unui echipament de tehnologia informaţiei şi de informatică, şi transmite
rezultatul muncii pe cale electronică. Pentru a efectua muncă la distanţă, pe lângă
condiţiile generale ale contractului de muncă, părţile trebuie să cadă la acord în privinţa
următoarelor:
 ocuparea lucrătorului ca angajat care prestează muncă la distanţă,
 condiţiile menţinerii contactului necesar pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea
obligaţiilor ce decurg din relaţia de muncă dintre angajator şi angajatul care
prestează muncă la distanţă (în continuare: contact),
c) modul de decontare a cheltuielilor apărute în mod necesar şi justificabil la angajatul
care prestează muncă la distanţă în contextul muncii depuse.
Avanatajul muncii la distanţă poate fi printre altele pentru angajator economisirea
cheltuielilor, pentru angajat gradul de libertate mai mare care decurge din programul de
lucru stabilit singur.
Munca prestată în cadrul închirierii forţei de muncă satisface pe de o parte nevoia de
flexibilitate apărută la întreprinderi, pe de altă parte şi dorinţa angajaţilor de a-şi putea
îmbina munca şi viaţa privată. Acest tip de muncă contribuie la crearea de locuri de muncă,
la participarea la piaţa forţei de muncă şi la integrare. (Csaposs, 2009)
Ocuparea în cadrul închirierii forţei de muncă îi asigură angajatorului un management mai
eficient al forţei de muncă, deoarece pentru executarea sarcinilor apărute cu caracter
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ocazional – care eventual necesită cunoştinţe de specialitate excepţionale – nu trebuie să
creeze un statut separat: ajunge să închirieze de la o societate profilată pe închirierea forţei
de muncă un angajat cu specializarea şi experienţa necesară, pe o durată determinată,
pentru a realiza sarcina în cauză. În plus, în cazul închirierii forţei de muncă, calculul
salariului angajatului, plata contribuţiilor obligatorii, îndeplinirea obligaţiilor de ţinere a
evidenţelor şi de oferire de date îi revin angajatorului care oferă spre închiriere angajatul,
astfel angajatorul care ia în chirie lucrătorul este scutit de aceste activităţi. (Rab, 2010)
Închirierea forţei de muncă înseamnă o activitate în cadrul căreia cel care dă în chirie forţă
de muncă pune la dispoziţia celui care ia în chirie forţa de muncă angajatul care are cu el o
relaţie de muncă cu scopul închirierii.
Cel care dă în chirie forţă de muncă este angajatorul care, în cadrul unei închirieri, pune la
dispoziţia celui care ia în chirie forţa de muncă angajatul care are cu el o relaţie de muncă
cu scopul închirierii, şi împarte exercitarea drepturilor, respectiv îndeplinirea obligaţiilor
angajatorului cu cel care ia în chirie forţa de muncă.
Cel care ia în chirie forţă de muncă este angajatorul care ocupă angajatul pus la dispoziţia
sa în cadrul unei închirieri, şi împarte exercitarea drepturilor, respectiv îndeplinirea
obligaţiilor angajatorului cu cel care dă în chirie forţa de muncă. Munca desfăşurată la cel
care ia în chirie forţă de muncă este de obicei temporară, astfel închirierea reprezintă
ocupare cu durată determinată.
Csaposs (2009) deosebeşte două categorii ale închirierii forţei de muncă:
 practica închirierii forţei de muncă a început ca soluţie pe termen scurt (înlocuiri, pe
perioada concediilor, în cazul acumulării sarcinilor), în aceste cazuri este vorba în
general de perioade ţinând de la câteva zile până la 3 luni,
 închirierea forţei de muncă pe termen mai lung a apărut mai târziu, motivele pot fi
mai complexe; durata poate fi de la 6 luni practic până la mai mulţi ani. Conform
statisticilor în majoritatea acestor cazuri nu se depăşeşte perioada de 6 luni, pe de o
parte din cauza fluctuării angajaţilor, pe de altă parte datorită diferenţelor de nevoi
datorate sezonalităţii.
Firmele care iau în chirie forţă de muncă de obicei nu se adresează ITM-urilor pentru a
găsi angajaţi pentru munci temporare, mai degrabă rezolvă problema printr-o firmă
prestatoare de servicii (care închiriază forţă de muncă).
La 31 decembrie 2002 în Ungaria au fost înregistrate 282 de firme care dau în chirie forţă
de muncă, faţă de 802 la 31 decembrie 2010, aceasta însemană o creştere de 2,7 ori în opt
ani. Dintre firmele care dau în chirie forţă de muncă 125 în anul precedent au avut şi
activitate de intermediere a forţei de muncă. Dintre firmele care dau în chirie forţă de
muncă 768 au fost persoane juridice, iar 3 entităţi fără personalitate juridică. Dintre firmele
care au oferit date, în 2010 748 au avut activitate de închiriere doar în ţară, 4 doar spre alte
ţări, iar 19 atât în ţară, cât şi spre străinătate. Firmele care dau în chirie forţă de muncă în
anul 2010 şi-au închiriat angajaţii în medie în 575 de cazuri. Numărul închirierilor
depăşeşte cu mult media în judeţul Borsod-Abaúj-Zemplén (1620), judeţul Csongrád
(1311) şi în capitală (1048). Numărul de cazuri pe o închiriere a fost cel mai redus în judeţul
Baranya (20). (Prezentarea succintă a activităţii pe anul 2010 a firmelor care dau în chirie
forţă de muncă)
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Munca la domiciliu se prestează în cadrul unei relaţii de muncă care se poate stabili pentru
o activitate care poate fi desfăşurată independent şi pentru care cerinţa de performanţă se
poate stabili ca normă de muncă sau cu ajutorul altor indici cantitativi sau calitativi.
Relaţia de muncă pentru munca la domiciliu se stabileşte în baza unui contract scris
încheiat între angajator şi lucrător.
În contract se va stabili activitatea prestată de către lucrător, locul desfăşurării activităţii,
precum şi modul de decontare a cheltuielilor şi cuantumul cheltuielilor decontate.
În cazul în care contractul nu dispune altfel, această relaţie de muncă are durata
nedeterminată.
Durata relaţiei de muncă pentru muncă la domiciliu cu durata determinată se va stabili
calendaristic sau în alt mod adecvat.
Munca ocazională
Se poate stabili o relaţie de muncă şi în mod simplificat, în cadrul ocupării simplificate.
Aceasta poate fi:
 muncă sezonieră în agricultură, turism, sau
 muncă ocazoinală.
Munca sezonieră în domeniul agricol este muncă desfăşurată în primul rând în sectorul
culturii plantelor, silviculturii, creşterii animalelor, pescuitului, care – indiferent de
condiţiile organizării muncii – este legată de un anotimp sau o anumită perioadă sau zi a
anului. Durata relaţiei de muncă cu durata determinată nu depăşeşte 120 de zile într-un
an calendaristic.
Munca sezonieră în domeniul touristic este munca sezonieră desfăşurată la un angajator
prestator de servicii turistice cu caracter comercial, în cazul căreia durata relaţiei de muncă
cu durata determinată nu depăşeşte 120 de zile într-un an calendaristic.
Munca ocazională este o relaţie de muncă cu durata determinată, stabilită între angajator şi
angajat, care durează:
 în total cel mult cinci zile calendaristice consecutive, şi
 într-o lună calendaristică în total cel mult cincisprezece zile calendaristice, şi
 într-un an calendaristic în total cel mult nouăzeci de zile calendaristice.



8. Servicii de ocupare forţei de muncă
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Măsuri active includ, de o varietate de servicii umane, care își propun, de asemenea, pentru a

elimina conflictele de muncă, tratamentul, eliminarea şi reducerea șomajului. Serviciile de pe

piața forței de muncă sunt rezumate pe baza hotărârii 30/2000 (IX.15):



Acestea includ furnizarea de informații, care în contextul solicitanților de locuri de

muncă, care sunt informați cu privire la posibilitățile actuale de locuri de muncă,

subvențiile de promovare a ocupării forței de muncă, beneficiile pentru șomeri, a

legislației referitoare la ocuparea forței de muncă. Informațiile sunt furnizate în mai

multe forme: poate funcționa independent, prin consiliere, burse de locuri de muncă

și medierea muncii.
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scopul consilierii în muncă este de a identifica, şi a desfiinţia factorii care împiedică
individul în opurarea de locuri de muncă, respectiv elaborarea unui plan de acțiune



pentru a realiza un plasament de succes.
consiliere în carieră, ajută în schimbarea carierei, dezvoltarea unui plan de carieră pe
baza intereselor, abilităților, personalităţii şi nevoilor persoanei în cauză

Consilierea în carieră ajută în luarea deciziei de carieră, precum și selecția de

oportunități de formare adecvate.



Consilierea pentru schimbarea carierei ajută în participarea la cursuri de formare, sau
în găsirea de noi locuri de muncă.
Consilierea în căutarea unui loc de muncă ajută persoanele care doresc să se angajeze,
dar nu au cunoștințe adecvate. Consilierea în căutarea locurilor de muncă se poate

realiza prin consultanță și consiliere individuală, prin predarea tehnicilor de căutare

de locuri de muncă, prin actvităţi de grup în cadrul clubului persoanelor aflate în



căutare de locuri de muncă
Scopul consilierii de reabilitare este planificarea reabilitării profesionale - consiliere
în carieră, consiliere de căutare de locuri de muncă, consiliere psihologică, furnizarea
de servicii pentru persoanele cu capacitatea de lucru modificat, care nu pot fi încadraţi
în locuri de muncă potrivite nivelului de calificare
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Toate orientările de consiliere (de muncă, carieră, căutare de locuri de muncă și

reabilitare), precum și în ceea ce privește formarea profesională pe piața forței de
muncă, pot fi asociate cu consiliere psihologică
 Scopul principal al consilierii psihologice este acela de dexcoperi obstacolele legate
de stilul de conducere a vieţii, care îngreunează găsirea unui loc de muncă, respective
angajarea
 oferă servicii de mentorat persainelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care au
nevoie de ajutor în procesul de căutarea unui loc de muncă, de angajare, de solicitarea
serviciilor şi beneficiilor aferente statutului.
Activităţile de consiliere se pot efectua individual sau în grup, după cum urmează:

Conultanţă individuale, consiliere de grup, activități de grup structurate, interese, valori,

aptitudini, teste de personalitate, dezvoltarea cunoștințelor avansare în carieră.

Consilierea de ocupare a forţei de muncă la nivel local
Acest tip de consiliere oferă un ajutor metodologic în regiunea respective, cu privire la
îmbunătăţirea situaţiei de ocupare, şi realizarea de noi locuri de muncă. Pentru acest lucru,
consilierea cuprinde:
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prevedere urmărirea situaţiei de ocuparea forței de muncă a angajatorilor, pentru a

preveni dezvoltarea tensiunilor de angajare, oferă informații, consiliere pentru



angajatori,
programe de dezvoltare, punerea în aplicare a acestora, în vedera rezolvării
problemei regionale de ocupare a forței de muncă, contact cu angajatorii,

administrațiile locale, alte organizații, promovarea contribuției acestora în programe

pentru îmbunătățirea a situației ocupării forței de muncă



prin furnizarea de informații privind piața forței de muncă, implicarea consiliilor de
dezvoltare regională în pregătirea deciziilor.

Medierea muncii
Agenţiile de ocuparea forţei d emuncă oferă servicii de medierea muncii între persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatorii care oferă locuri de muncă.
Conţinutul medierii muncii sunt:
 discuţii personale cu indivizii aflaţi în căutarea unui loc de muncă, pentru annaliza
circumstanțelor de ocuparea forței de muncă, barierele în calea ocupării forței de
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muncă Astfel, are loc cartografierea capacității de muncă, nivelul de educație,

competențe, locuri de muncă anterioare, experiența de muncă, locul de reședință.

Personalul agenţei de ocuparea forţei de muncă oferă informații cu privire la

posibilitățile actuale de locuri de muncă, ocuparea forței de muncă, localizare, timp,

organizarea de afaceri și oportunități de câștig.



are loc consilierea, în cazul în care există vreo barieră în calea ocupării forței de

muncă, se oferă informații utile persoanei aflate în căutarea de locuri de muncă cu




privire la utilizarea serviciilor
asigurarea legăturii cu angajatorii ce oferă locuri de muncă, selectează şi intermediază
locuri de muncă adecvate pentru persoanele aflate în căutarea unei munci
promovarea relaţiei dintre angajator şi persoana aflată în căutarea unui loc de muncă şi
promovarea realizării relaţiilor contractuale.

Medierea muncii poate fi individual sau de grup
Condiţia medierii este ca persoana ce solicită medierea să se afle în relaţii contractuale cu
agenţia ocupării forţei de muncă şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege.
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Tototadă trebuie să întreţină relaţiile cu agenţia, ceea ce înseamnă, că conform deciziei
agenţiei, trebuie să se prezinte din trei în trei luni pentru a-şi demostra statutul.
Acesta este obligat să ia în considerare ofertele de muncă primate din partea agenţiei, şi să
informeze autoritatea cu privire la decizia luată.
Organizaţii şi serviciile alternative pe piaţa muncii
Serviciile de pe piaţa muncii sunt oferite de agenţii, filiale şi birouri, dar pot fi oferite şi
specialist externi. Agenţiile teritoriale pot cumpăra servicii de la organizaţii
nonguvernamentale, din Fondul Descentralizat al Pieţei Muncii.
Serviciile alternative sunt oferite unor grupuir ţintă, care din anumite motive se angajează
foarte greu sau chiar nu se pot angaja pe piaţa forţei de muncă. Aici includem:


Persoane cu dizabilități



Șomerii de lungă durată



Romi



Persoane dependente



Persoane cu nivel scăzut de educație



Foști infractori



Oamenii care locuiesc în zone defavorizate economic



cei cu vârsta de peste 45 ani
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Serviciile de pe piaţa forţei d emuncă oferă, asigură diferite servicii, respectiv îndeplinesc
rolul de mediator între client şi angajatori. Hotărârea 30/2000. (IX.15) oferă cadru juridic
finanţărilor serviciilor de pe paiţa muncii.
Organizaţiile ce oferă servicii alternative, de obici lucrează cu grupui prestabilite. Fiecare
serviciu de support este diferit faţă de celălalt, datorită clienţilor – beneficiarilor – dar
prevederile economice cuprinse în Hotărârea 30/2000. (IX.15), sunt similere în toate
cazurile.
Cu cât se urmăreşte realizarea unui program mai complex pe piaţa muncii, cu atât
rezultatele vor fi mai bune. În furnizarea acestor servicii pot fi implicate şi organizaţiile
nonguvernamentale: nu doar mediază, ci şi realizează formarea profesională a persoanelor
defavorizate prin cursuri de perfecţionare, recalificare, consiliere individuală.
Printre măsurile active putem aminti promovarea şi finţarea mobilităţii respective
ocuparea forţei de muncă publică.
Programele de mobilitate urmăresc reducerea costurilor aferente deplasărilor la şi de la
locul de muncă, astfel oferind posibilitatea încadrării acelor persoane, care trăiesc în aşezări
mici, adică în mediul rural. Pentru deplasările dintre localităţi poate solicita finanţare atât
angajatul cât şi angajtorul. Angajatorul poate beneficia de acest ajutor, dacă angajează
persoane dintre şomerii care au fost luaţi în evidenţă de cel puţin 6 luni de zile, în cazul
tinerilor absolvenţi şi persoanelor cu capacitatea de muncă schimbată condiţia este luare în
evidence de cel puţin 3 luni de zile. (Numărul beneficiarilor din ponderea totală a fost de 23 la sută, care momentan este doar de 1 la sută.)
Scopul, funcţia serviciilor publice este:
 creşterea numărul de locuri de muncă oferite de centre


dorința de a permite testarea



asigurarea unui venit celor care au epuizet fondurile pentru prestațiile de șomaj



în lipsa altor alternative, să asigure un loc de muncă



să asigure oportunități de locuri de muncă pentru cei care nu se pot angaja în locuri

de muncă normale (non-subvenționate)
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să ofere oportunitate de a câștiga experiență la locul de muncă, sporind astfel șansele
individuale de găsire a unui loc de muncă. (Frey, 2010)



9. Eficiența politicilor active pe piața muncii

Se pune problema privind eficienţa aplicării măsurilor active. Eficienţa poate fi măsurată
prin mai multe metode, dar de multe ori apar obstacole în această privinţă.
În cazul măsurilor active de ocupare a foţei de muncă rezultatul urmărit este ponderea
angajaţilor şi implicit venit ce se poate realiza în urma angajării. Întrebarea este, ce effect are
programul asupra participanţilor şi a rezultatelor obţinute de aceştia (de exemplu: ocuparea,
venit, perioada de menţinere în cadrul unui loc d emuncă, ect.). Întrebarea concretă este ce
rezultat au obţinut participanţii faţă de rezultatele pe care le obţineau, dacă nu participau sau
nu beneficiau de program? Problema este că, doar prin urmărirea participanţilor la
program, nu se pot măsura rezultatele. (Rab et al, 2010)
Kemer (2009) subliniază cu privire la evaluarea măsurilor active, că în cazul şomerilor, chiar
şi aceste măsuri au o eficienţă scăzută în găsirea unor locuri de muncă de lungă durată. În
majoritatea cazurilor, după expirarea perioadei subvenţionate, aceste locuri de muncă se
desfiinţiează. Dacă în perioada subvenţionată, angajatul poate demonstra angjatorului că
poate face cerinţelor specifice postului, atunci angajatorul poate considera că ar
reprezenta un risc mai ridicat angajarea unui nou angajat, decât plata integrală, fără nici un
motiv, al subvenţiei. Autorul menţionează ca o oportunitate a măsurilor active, experienţa
acaparată de angajat, care-I poate fi de folos mai întârziu, în căutarea unui loc de muncă.
Una dintre condițiile de funcționarea cu succes a măsurilor active, Scharle (2008) consideră că
este nevoie de un bun obiectiv. Faptul că primul obiectiv este adecvat depinde de programele
de sprijin adaptate la nevoile celor care au nevoie, iar acest lucru se reflectă în conformitate cu
reglementările, cum ar fi elaborarea normelor de acces. Practica pozitivă depinde şi de măsura
şi direcţia de adresare a acestora, adică: cui sunt adresate programele, cine poate să beneficieze
de ele. (Scharle, 2008)
Galasi-Nagy (2008) în urma unor cercetări au aubliniat faptul că, de multe ori grupul ţintă
sau mai exact al celor ce beneficiază de programe, nu este al celor care ar avea nevoie de
support, respectiv sunt finanţate activităţi care s-ar realiza şi fără finanţări. Autorii
consideră că acest lucru este foarte actual în cazul finanţării cursurilor de formare.
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Csoba e t a l (2010) prin aplicare a unui chestionar în rândul a 1068 persoane, a
examinat eficacitatea a trei măsuri active: formare profesională pe piața forței de

muncă, subvenții salariale și ocuparea forței de muncă publice. Din rezultate reiese că
programele de formare nu sunt cele mai bune măsuri active, deoarece nu măresc
numărul celor fără formare profesională, ci ajută în recalificarea celor aflaţi care sunt
deja calificaţi. Numărul celor participanţi la cursuri este de 394 persoane, adică 37,8%
din numărul celor testate, iar perioada medie de angajare, după absolvirea cursurilor este de
2,3 luni. Efectul cursurilor cu privire la numărul de angajări este mai puternic în primele
trei luni, în următoarele trei luni încă se resimt efectele, dar la şase luni de la terminarea
cursurilor, acestea nu prea mai au efecte măsurabile. Succesul încadrării nu diferă în cazul
diferitelor programe de formare.
Programul de subvenționare a salariilor – 100 de persoane, 9,6% din eșantion – efectele

ocupării forței de muncă în comparație cu alte active pe piața muncii sunt chiar bune, de
asemenea, rezultatele se modifică fundamental prin efectelul de "substitut" sau "efectul de
balast" a programului. Dacă rezultatele le modificăm prin înlocuirea efectelor, programul
de subvenționare a salariilor va fi doar puțin mai favorabil decât rezultatele generate în

urma programelor de formare, dar vor fi totuţi mai favorabile decât în comparație cu cele a
programelor publice de ocupare.
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Cea mai mare rată a reangajării forței de muncă în cadrul programelelor publice de ocupare

este 547 de persoane, 52,5% din eșantion. Aici, aproape jumătate dintre șomeri, este

angajat de mai multe ori în același loc de muncă. Rezultatul a ocupării forței de muncă
ciclice, este că angajatul tratatează ca un loc de muncă posturile în care esre reîncadrat, iar
acest aspect limitează inițiativele în alte direcții. În acest process, după a treia, a patra
angajare apare efectul “de lipire” sau “blocare” care sunt produse de capcanele publice de
ocupare. (Csoba, Nagy, Szabó 2010).
Scharle et al (2011) în cercetarea lor cu privire la serviciile publice organizate de
administraţiile locale au constat că aceste programe nu reduc șomajul pe termen lung.
Atât cercetările international cât şi cele naţionale demonstrează că aceste programe nu sunt
destul d eeficiente, nu din cauza realizării programelor, ci datorită tipurilor de programe. La
Numărul mic al încadrărilor în cazul persoanelor cu un nivelul scăzut de educaţie este
influenţat de mai mulţi factori: au un nivel scăzut de productivitate, raportat la acest nivel
dispun de venituri mari, structura economiei actuale necesită mult mai puţini muncitori,
numărul şi nivelul beneficiilor şi îndemnizaţiilor au un effect demotivant. Posibilităţile de
lucru organizate de administraţiile locale nu poate influenţa ocuparea forţei de muncă nici
pe termen lung nici încadrarea pe scară largă şi şi pe termen scurt are efecte temporare şi cu
puţine efecte positive în motivarea persoanelor implicate. (Scharle és munkatársai, 2011)
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Cu privre la efectul măsurilor active asupra pieței forței de muncă, Frey (2011) face

următoarea afirmație: în anul 2004, din populația economic activă 1,8% din populaţie au

fost implicate în programe active de pe piața forței de muncă, în 2008, doar 1,4%. Aceasta

conduce la două concluzii. Pe de o parte, rata șomajului ar fi fost cu atât mai mare, dacă

șomerii sau cei amenințaţi cu concediere nu erau incluşi în programe preventive sau de

reinserţie pe piaţa muncii, pe de altă parte, rolul măsurilor active pe piața forței de muncă

au o tendinţă de scădere, în mod constant, de când șomajul a început să crească din nou. În

plus şi ele au contribuit la intensificarea tensiunilor de pe piața forței de muncă, în loc să

aibă un efect contraciclic aupra tendințelor pieței forței de muncă. (Frey, 2011)
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Întrebări, exerciţii
 Însumaţi aspectele positive şi cele negative ale aplicării măsurilor active pe piaţa forţei
de muncă!
 Ce crede-ţi, cum s-ar putea creşte eficacitatea măsurilor active pe piaţa muncii? (Sub ce
formă, cu ce condiţii, cu ce scopa r putea fi mai eficiente?)
 Prezentaţi pe scurt esenţa programelor de reabilitare!
 Prezentaţi pe scurt posibilităţile persoanelor cu capacitatea de lucru schimbată!Ce
măsuri active puteţi identifica în cazul acestui grup ţintă?
 Enumeraţi şi descrieţi esenţa tipurilo de servicii de pe piaţa forţei de muncă! Ce
sarcini pot avea specialiştii domeniului social privind serviciile de ocuparea forţei
de muncă?
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Legislaţie
2011. évi CXCI törvény A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról
95/2012. (V. 15.) Korm. Rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról
valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és
hatásköréről
327/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról
6/1996. (VII. 16. ) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a
Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
1991. évi IV. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény
30/2000 (IX.15) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az
azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
1993.évi LXXVI. Törvény a szakképzésről
24/1994. (II. 25.) Korm. Rendelet a bedolgozók foglalkoztatásáról
2010. évi LXXV. Törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint
a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható
támogatásról
176/2005. (IX. 2.) Korm. Rendelet a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjának,
továbbá
az
akkreditált
munkáltatók ellenőrzésének
szabályairól
177/2005. (IX. 2.) Korm. Rendelet a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról
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14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a rehabilitációs akkreditációs eljárás és
követelményrendszer szabályairól
1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról
2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek,
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők
foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

IV. Măsuri passive ale politicii pieţei forţei de muncă – suport
pentru solicitanţii de locuri de muncă
Măsurile pasive sunt identificate ca finanţări care compensează scăderea veniturilor care
provin din cauza pierderilor locurilor de muncă, adică nici o posibilitate de creştere locuri de
muncă, ci sunt doar pentru a diminua efectele negative ale şomajului. Dispozitivele pasive,
cum ar fi toate beneficiile primite, reduc stimularea pentru a lucra. Acest efect de descurajare
au fost confirmate de o serie de calcule maghiare,studii empirice, la rezultate similare s-au
ajuns cu studiile efectuate în alte ţări. (Scharle, 2008).
Krémer stabileşte că denumirea poate pricinui unele neînţelegeri referitor la instrumentele
de politică de angajare pasive. Subvenţiile în numerar, de "dispozitive pasive" nu sunt pasive,
deoarece aproape întotdeauna şi pretutindeni este o condiţie de acordare, ceea ce înseamnă că
doar de cei care s-au înregistrat ca şomeri, adică cei ce sunt în mod activ în căutarea unui loc
de muncă, care se folosesc de intermediari, consultanţi de ajutoare active pot beneficia de
acestea. Logica de ajutor de somaj este activ, de aceea primesc şomerii, să nu fie obligaţi să
accepte din prima un loc de muncă după ce-au pierdut câştigul salarial prin pierderea locului
de muncă pentru a avea o şansă la o muncă adecvată, ambiţii, calificări, oportunităţi la
locuri de muncă adecvate” (Kremer, 2009, 269)
Solicitanţii de locuri de muncă primesc diverse ajutoare de la Agenţiilor de Ocuparea Forţei
de Muncă. Acestea includ alocaţia de şomaj, ajutor de asistenţă pentru căutare locuri de
muncă şi rambursarea cheltuielilor. Ceea ce urmează este o prezentare generală a acestor
subvenţii..



1. Alocaţie pentru căutarea unui loc de muncă

Pot beneficia de această alocaţie, persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă
 înainte de a deveni solicitant, trebuie să deţină pe o perioadă de patru ani cel puţin
360 de zile pe câmpul muncii


nu au dreptul persoanele cu capacitate de muncă modificată, şi nu beneficiază de
îndemnizaţie de boală,



este dispus să lucreze, dar singur nu a găsit un loc de muncă şi nici agenţia de
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ocupare de forţă de muncă nu poate oferi o muncă adecvată persoanei în cauză.
Perioada de eligibilitate este timpul în care, înainate de a fi în căutare de locuri de muncă,
timp de trei ani, persoana în cauză a avut statut de angajat, ori în cadrul unui instituţii, ori ca
întreprinzător, dar a îndeplinit condiţiile cu privire la plata contribuţiilor.
Locul de muncă se consideră corespunzător,dacă
 starea de sănătate a solicitantului de loc de muncă este corespunzătoare pentru a
efectua activităţile prevăzute la locul de muncă


valoarea estimată a îndemnizaţie de şomaj - în cazul în care valoarea îndemnizaţia
de este mai mică decât valoarea salariul minim pe economie – sau este egal cu
valoarea salariului minim



dacă, timpul alocat pentru deplasarea dus-întors dintre locul de muncă şi
domiciliu – cu mijloc de transport în comun – nu depăşeşte trei ore, sau în cazul
mamelor cu copii sub vârsta de 10 ani, şi a taţilor, cu copii sub 10 ani, unici
întreţinători ai familiilor monoparentale, nu depăşeşte două ore de călătorie.



solicitantul să fie încadrat în muncă în cazul în prestării unei activităţi

Cuantumul alocaţiei de şomaj
Înainte de a beneficia de alocaţia de şomaj, persoana în cauză trebuie să fi avut înainte cu
patru trimestre, pe această perioadă în care a fost angajat şi a beneficiat de asigurarea de
sănătate şi de pensia privată şi Legea cu privire la acoperirea acestor servicii se calculează pe
baza pieţei forţei de muncă, cuantum mediu de bază contribuţie lunară.
Cuantumul alocaţiei de şomaj se socoteşte în funcţie de cuantumul mediu a contribuţie de
bază lunară; pentru acest lucru solicitantul trebuie să fi avut
In cazul în care lucrează la mai mulţi angajatori sau desfăşoară mai multe activităţi de
întreprinzător, pentru fiecare angajator sau întreprinzător se calculează pe baza bazei de
contribuţiei, pentru toate veniturile dobândite. Suma calculată pe zile la alocaţie de şomaj pe
toată durata de plata este 60% din fondul de obligaţiuni, nu trebuie să fie mai mare decât la
data de începere a eligibilităţii ,adică suma minimă pe zi din salarul minim calculat de forţele
de muncă.
meghatározott munkaerőpiaci-járulék alap havi átlagos összegének alapulvételével kell
kiszámítani. Több munkaadó vagy több vállalkozói tevékenység folytatása esetén,
valamennyi munkaadónál, illetőleg vállalkozói tevékenysége során elért járulékalap
alapulvételével kell kiszámítani.
.
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Az álláskeresési járadék napi összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60%a, amely azonban nem lehet magasabb, mint a jogosultság kezdő napján hatályos
kötelező legkisebb munkabér napi összegénél.
Durata de plată
Pentru cererile depuse începând cu luna septembrie

2011 din fiecare perioadă de

eligibilitate 10 zile corespunde cu o zi de plată beneficiu. Plata indemnizație de șomaj este

pe o durată minimă de 36 și maxim de 90 de zile. Prima zi de calcul este când solicitantul se

prezintă la centrul de evidență a forței de muncă.
In cazul în care solicitantul a încheiat conform normativelor contractul de muncă sau
angajatorul a reziliat contractul cu forță, alocația de șomaj poate fi plătită după 90 de zile de
încetarea contractului de muncă.
Acest lucru se întâmplă și în cazul în care solicitantul pentru un loc de muncă îndeplineşte

condițiile necesare pentru a primi prestația de șomaj.

Sistarea sau încetarea alocaţiei de şomaj
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Alocația de șomaj se sistează sau se încheie dacă solicitantul unui loc de muncă:



deține indemnizație de maternitate, alocație de îngrijire a copilului, și ajutor de
îngrijire a copilului



este în arest preventiv, închisoare, pedeapsă de încarcerare, excepție cazul în care



pedeapsa cu închisoarea a fost stabilită ca un rezultat de comutare din amenda cu
bani în închisoare
pe o perioadă scurtă în activitate de muncă în sector public



pe termen scurt de până la 90 de zile de muncă remunerată - cu excepția ocupării

unui loc de muncă simplificată - cu condiția ca biroul de muncă să fie anunțat înainte




de începerea lucrărilor,
beneficiază de înlocuire a veniturilor
este voluntar la serviciul militar de rezervă pentru întreaga durată de serviciu militar

Alocația de șomaj se sistează sau se încheie dacă solicitantul unui loc de muncă:



deține indemnizație de maternitate, alocație de îngrijire a copilului, și ajutor de
îngrijire a copilului
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este în arest preventiv, închisoare, pedeapsă de încarcerare, excepție cazul în care



pedeapsa cu închisoarea a fost stabilită ca un rezultat de comutare din amenda cu
bani în închisoare
pe o perioadă scurtă în activitate de muncă în sector public



pe termen scurt de până la 90 de zile de muncă remunerată - cu excepția ocupării

unui loc de muncă simplificată - cu condiția ca biroul de muncă să fie anunțat înainte




de începerea lucrărilor,
beneficiază de înlocuire a veniturilor
este voluntar la serviciul militar de rezervă pentru întreaga durată de serviciu militar

Alocație de șomaj încetează, în următoarele cazuri:



În cazul în care solicitantul de locuri de muncă beneficiază de un loc de muncă și

cere ștergerea din registru de evidență


beneficiază de un alt loc de muncă



este salariat, cu excepția cazului în termen de mai puțin de 90, inclusiv un loc de
muncă simplificat, de asemenea,
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să adopte un centru de instruire, în care valoarea salariului minim predominant egal
cu indemnizația legală,



instituții de învățământ full-time din domeniul educației,



a decedat



plata beneficiului de șomaj s-a epuizat.

Activitate de lucru simplificată nu trebuie notifivată, alocația se acordă în continuare .

Când se hotărăște cuantumul alocației de șomaj să se asigure o condiție cât mai acceptabilă și

să motiveze pe solicitant să-și găsească un loc de muncă cât mai adecvat. În acest context, în

cazul în care persoana care primește indemnizație de șomaj, găsește un loc de muncă pentru o

perioadă nedeterminată cu un program de lucru cel puțin patru ore pe zi – și poate demonstra
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că are această relații de lucru, la cerere va putea primi suma restantă de la alocația de șomaj

într-o tranșă.
Cererea trebuie să fie făcută de solicitant în termen de 30 de zile de la expirarea timpului de
plată a indemnizației de șomaj. Se va plăti 80 % din totalul beneficiului pentru perioada

rămasă. Suma rămasă nu poate fi plătită în cazul în care la același angajator ocupă un loc de

muncă de unde a plecat anterior și de unde i s-a stabilit alocația de șomaj. Beneficiile sunt de

multe ori un dezavantaj, citează unii autori, deoarece acesta descurajează solicitanții de ași
căuta un loc de muncă.
„Condiția fundamentală de ași căuta un loc de muncă este alocația, din cauza căreia nu este

motivat. Aceasta înregistrează etapele de căutare de locuri de muncă și contractul de agenție
de muncă.
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”Cele două părți vor identifica ca pe o convenție. In acest document se vor hotărî o serie de

activități prin intermediul căruia se va facilita întoarcerea pe câmpul muncii și este un pilon
de bază de a căuta intensiv un loc de muncă. Un element semnificativ, este că în cazul în care
solicitantul nu se implică intens, din diferite motive nu-și îndeplinește sarcina de a căuta locul

de muncă i se poate suspenda alocația” (Frey, 2010.222)



2. Ajutor de șomaj înainte de a intra în pensie

Beneficierea de ajutor de şomaj premergător pensionării este posibil din 1 septembrie 2011,
Poate beneficia de indemnizație de șomaj înainte de a beneficia de pensie cei care sunt:



persoanelor cu capacitate de muncă modificată, și nu primesc indemnizație de boală
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dar sunt dispuşi să lucreze, dar nu au găsit individual loc de muncă, și nici Agenția

de plasare de locuri de muncă sau Agenția de Ocuparea Forței de Muncă nu le poate
oferi un loc de muncă adecvat,


în cazul în care s-a epuizat indemnizația de șomaj de 90 de zile



la data depunerii cererii pentru pensionarii care încă nu au îndeplinit vârsta de
pensionare şi mai au maximum 5 ani până în momentul respectiv



alocație de șomaj primită timp de 45 zile, iar durata de căutare de locuri de muncă
este epuizată



după plata indemnizației de șomaj care a epuizat și împlinește peste 3 ani vârsta de



pensionare
are durata de serviciu necesar pentru pensie de limită de vârstă.

 nu beneficiază, de retribuții, alocații de balet, alocație de minier temporar

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

Îndemnizaţia va intra în vigoare în ziua imediat următoare a depunerii cererii. Indemnizația

de șomaj înainte de vârsta de pensionare se întrerupe în cazul în care candidatul se află în

următoarele situații;



alocație de maternitate, alocația de îngrijire a copilului, sau ajutor îngrijire a

copilului, caz in care trebuie să anunțe forțele de muncă



detenție preventivă, închisoare, încarcerare cu executare de pedeapsă cu excepția




cazului în care pedeapsa este cu amendă
beneficiază de îndemnizaţie compensatorie
pe perioada de căutarea unei activităţi plătite indiferent de durata de căutare



suspendarea indemnizației de șomaj pe durata ocupării unui loc de muncă ocazional

 90 zile în cazul în care solicitantul neglijează să se prezinte la forțele de muncă

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

Indemnizația de șomaj premergător vârstei de pensionare se suspendă dacă:



solicitantul de locuri de muncă solicită ștergerea sa din evidențe



în cazul în care persoanele îşi schimbă capacitatea de muncă şi vor avea dreptul la
îndemnizaţia pentru persoanele cu capacitatea de lucru schimbată
acceptă participarea la o instruire, în care valoarea salariului minim este egal cu



indemnizația primită


în caz de deces

Rambursarea cheltuielilor
Solicitantului de loc de muncă trebuie să-i fie rambursate costurile legate de chirie sau de a
găsirea ajutorului, de căutare de locuri de muncă. Aici, de exemplu se pot include
rambursarea costurilor de călătorie în transportul public, obţinerea fişei medicale pentru
locul de muncă, etc.



3. Persoane active care au nevoie de întreţinere socială

Persoanele active care nu mai pot beneficia de asistență pentru căutarea unui loc de muncă
sau deja au epuizat bugetul conform legii sociale nr III/1993 primesc sprijin persoanele active.
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Întreţinerea persoanelor active asigură persoanelor dezavantajate pe piata muncii precum şi
familiilor acestora suport de întreţinere. Notarul consiliului local hotărește dreptul de
întretinere pentru persoanele de vârsta activa care;
 şi-au pierdut cel puţin 67 la sută din capacitatea de muncă sau care suferă de
deteriorare a evaluarea complexă elaborată de instituţiile de reablitare au o stare de
sănătate până de 50 la sută, sau


nevăzatorii care beneficiază de asistență personală, sau



primește ajutor de invaliditate, sau





epuizarea bugetului la persoanele care caută loc de muncă, sau
perioada de acordare a sprijinului de căutare de locuri de muncă a expirat, sau
cei a căror indemnizaţie este suspendată ori datorită expirării timpului de indemnizaţie
ori datorită încetării acesteia sau în urma găsirii unei ocupaţii ce asigură obţinerea de
venituri, datorită căreia încetează drepturile de a beneficia de indemnizaţie, sau



persoanele de vârsta activă care, pe o perioada de 2 ani au colaborat cu forțele de

muncă și au depus cererea, sau



în cazul în care taxa de îngrijire, ajutorul de îngrijire al copilului, alocatia de creștere a
copilului, ajutorul social, ajutorul de sănătate pentru mineri ajutor intermediar, ajutor
de reabilitare , pensie de invaliditate, pensie de invaliditate în urma unui accident,
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sistarea pensiei de urmaș imediat după ce și-a depus cererea în cazul în care a colaborat

cu Agenția forțelor de muncă 3 luni, presupunându-se că solicitantul sau familia nu au
beneficiat de alte ajutoare .

Într-o familie doar o singură persoană activă are dreptul de alocație de șomaj.

Într-o familie de două persoane active beneficiază în același timp de indemnizaţie de şomaj,

doar dacă o persoană primește pentru limită de vârstă sprijinul, alocația de la Agenția

ocupării forței de muncă, și în acelaşi timp cealaltă persoană îndeplinește criteriile pentru

asistență socială regulată.
Nu poate fi stabilit dreptul de a beneficia de ajutor în cazul persoanei de vârstă active care:


este în detenție preventivă, sentința de încarcerare și ispășește o pedeapsă privativă
de libertate,
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dreptul de ședere a expirat sau abandonat de exercitare a dreptului de ședere



beneficii de îngrijire a copilului și alocația de îngrijire a copilului ,



eligibile pentru asistență de îngrijire a copilului , copilul împlinește vârsta de un an ,



are nevoie de un loc de muncă pentru a se putea determina alocația



îndeplinește serviciul militar,



studiază în cadrul educației publice, instituție de învățământ superior full-time sau




participă la cursuri de instruire plătite
beneficiază de indemnizaţie pentru persoane cu capacitatea de lucru modificată



în conformitate cu Legea cu privire la egalitatea de tratament și promovarea egalității

de șanse are beneficiază de suport pentru întreţinere
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Suport financiar de înlocuirea ocupării forţei de muncă
De la 1 septembrie 2011 îndemnizaţia de înlocuire a venitului a fost înlocuit cu îndemnizaţia
de înlocuire a ocupării forţei de muncă.

Valoarea contribuției de înlocuire este: cuantumul pensiei pentru limită de vârstă lunară
pană la nivelul de 80% din valoare pensiei minime.
Într-o familie doar atunci pot beneficia concomitent două persoane de suportul financiar de
înlocuire, dacă o persoană primește îndemnizaţia de înlocuire a ocupării forţei de muncă iar
cealaltă persoană îndeplineşte condiţiile necesare ajutorului social regulat.
Cealaltă condiție reglementată de administrația publică locală, se referă la posibilitatea de
solicitare a dovezilor cu privire la condiţiile de locuire atât a titularului, care solicită
îndemnizaţia, cât şi a persoanei care necesită îngrijire.

Persoana care beneficiază de substituirea de salariu este obligată să se prezinte și să se

înregistreze la Forțele de muncă și trebuie să coopereze cu această unitate.
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Din 1 septembrie 2011, referitor la ocuparea unui loc de muncă pot beneficia doar
persoanele care sunt înregistrate la Forțele de muncă și primesc această substituire de
salariu, pot ocupa un loc de muncă.
Ocuparea unui loc de muncă se poate face doar dacă este oferită de forțele de muncă, pe care

clientul trebuie să-l accepte indiferent de studii sau de calificarea avută. Pentru solicitanții

de locuri de muncă sub vârsta de 35 de ani, cu un nivel de educație primară, baza
colaborării cu agenţia de ocupare a forţei de muncă nu va consta în obligativitatea de a
participa la cursurile de formare asigurate.
Îndemnizaţia de înlocuire a ocupării forţei de muncă este sistată, dacă beneficiarul:
 pe perioada îndemnizaţiei, efectuează activităţi ce generează venituri, pe o
perioadă mai scurtă de 90 d e z i l e , s a u
 participă în servicii publice, pe perioada îndemnizaţiei, sau
 participă la cursuri de formare, în cadrul cărora beneficiază de îndemnizaţie de
înlocuire a ocupării forţei de muncă, pe perioade pe care beneficiază de
îndmenizaţie
Îndemnizaţia de înlocuire a ocupării forţei de muncă va fi încheiată, dacă beneficiarul:


este în detenție preventivă, sentința de încarcerare și ispășește o pedeapsă privativă
de libertate,
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dreptul de ședere a expirat sau a renunţat la exercitarea dreptului de ședere –
înafară de persoanele care,



beneficiază de alocaţie de creştere a copilului și alocația de îngrijire a copilului,



este eligibil pentru asistență de îngrijire a copilului, până la împlinirea vârstei de un



an de către copil
dispune de relaţii contractuale pentru determinarea îndemnizaţei de înlocuire a
ocupării forţei de muncă



îndeplinește serviciul militar,



studiază în cadrul educației publice, instituție de învățământ superior full-time sau





participă la cursuri de instruire plătite
beneficiază de indemnizaţie pentru persoane cu capacitatea de lucru modificată
beneficiază de suport pentru întreţinere

Îndemnizaţia de înlocuire a ocupării forţei de muncă va fi încheiată şi dacă:
 conform celor prevăzute în Flt. 54. § (10a)–(10c), nu acceptă oferta de loc de
muncă, sau
 reziliază în mod illegal, formele legale de angajare publică sau a cărui raport
contractual este reziliat de de către angajator,
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pe cine agenția de ocupare - din cauza angajatului - anulează şi scoate din registrul

solicitanților de locuri de muncă;








cine nu depune cererea de a fi luat în evidenţele registrului solicitanților de locuri
de muncă până la expirarea timpului prevăzut de autorităţi;
persoana care pe perioada îndemnizaţiei de înlocuire a ocupării forţei de muncă nu
a efectuat mărcar un stagiu de 30 de zile de servicii publice
cine nu a efectuat activitate plătită – aici se încadrează şi serviciile prevăzute de
legea cu privire la ocuparea forţei de muncă simplificată, servicii de uz casnic, sau
nu a participat la programe de ocuparea forţei de muncă, sau
conform Flt. nu a participat la cursuri de formare sau nu are în prezent nu este
încadrat în derularea programelor de acest gen (de o durată de şase luni de zile)

Dreptul la beneficii trebuie revizuit anual. La 31. decembrie 2011, va putea beneficia de
îndemnizaţie, doar acea persoană, care conform revizuirii anuale, în perioada
premergătoare perioadei de beneficiu, poate dovedi efectuarea de minim 30 de zile de
serviciu, ori prin particparea la servicii publice, ori prin intrarea şi angajarea pe piaţa forţei
de muncă. În această perioadă se includ muncile simplificate şi servicii de uz casnic,
respectiv programe ocupaţionale, cu o perioadă mai mare de 6 luni de zile, pe perioada
vizată. În cazul în care persoana în cauză nu poate face acestor prevederi, deoarece nu pot
să-i ofere un serviciu public potrivit, sau cele 30 de zile lucrătoare nu le poate îndeplini,
atunci în cazul de faţă se iau în considerare şi 30 de zile de activitate voluntară.
Asigurarea persoanelor de vârstă activă – asigurări sociale regulate
Poate beneficia de asigurăr sociale regulate persoana care în prima zi de beneficiu:
 este considerat a fi persoană cu starea de sănătate afectată, sau
 va împlini vârsta de pensionare specifică categoriei sale în termen de 5 ani
 are în îngrijire un copil sub 14 ani – dacă, în cazul altor copii din conreucţia familială
nu beneficiază alte persoane de alocaţii pentru creşterea copilului, sau alocaţie de

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

îngrijire a copilului, şi nu pot asigura în nu pot asigura îngrijirea din timpul zilei a
copilului în cadrul instituțiilor ce furnizează îngrijire de zi, sau


pe baza decretului administraţiei locale, municipale, are dreptul la ajutor social, cu
privire la situația familială, starea de sănătate sau sănătatea mintală. (anexa 4. cerere
pentru persoane cu vârsta activă în vederea determinării asigurării)

Din 1 septembrie 2011, suma lunară regulată de a ajutorului social este limita de venit de a
familie și diferența venitului lunar familiei eligibile.

Ajutorului social va fi stabilit și plătit în cazul în care persoana care are dreptul la prestații,

cu excepția cazului în care persoana are o stare de sănătate deteriorate, încheie contract de
colaborare cu organismele desemnate de administraţia locală, care este adesea sunt cele
care oferă servicii de sprijin familial.
În cadrul contractului de colaborare, beneficiarul:
 poate solicita luarea sa în evidenţele organului desemnat
 se prevede în scris participarea acestuia în programul de sprijinire
 face faţă celor prevăzute în programul de integrare
Programul de ajutorarea integrării a persoanei aflate în colaborare cu administraţia locală,
luând în considerare stare socială şi cea mintală a beneficiarului, se referă la:
 să coopereze cu organismal desemnat
 să participe la activităţile de consiliere, de formare a abilităţilor, de pregătire pentru
ocuparea forţei de muncă, de participare la programul de susţinere
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să participle în procesul de formare în educația oferită și nivelul educațional adecvat,

în special în cazul absolvirii învățământul special primar sau a obținerii primei
calificări.

Administrația locală reglementează prin decret, normele de procedură de cooperare, și a

cooperării în cazuri de tipuri de încălcare și programe de integrare.
Criterii de eligibilitate pentru obţinerea şi menţinerea ajutorului social sun revizuite la
fiecare doi ani, de funcționarul municipal.
Ajutorul social se suspendă atunci când, beneficiarul execută efectuarea unei activităţi
plătite pe o perioadă mai scurtă de 90 de zile, pe durata îndemnizaţiei, sau participă la un
curs de formare în cadrul căreia beneficiază de jutorul pentru formare ca îndemnizație
compensatorie.
Încetează dreptul la ajutorul social, în cazul persoanei care în moduri repetate pe perioada de
doi ani încalcă cele prevăzute în contract.
Persoana care are dreptul la ajutorul social regula poate să se menţină în registrul
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (acesta nu este condiţie în viramentul
ajutorului) şi ca şi persoană aflată în căutarea unui loc de muncă poate participa şi în
continuare la activităţi publice de lungă durată.
Pentru a îmbunătăţi situaţia pe piaţa forţei de muncă a persoanelor cu vârstă activă din
punct de vedere economic, agenţia naţională de ocupare a forţei de muncă a realizat o bază
de date electronica, în care sunt luate în evidenţă aceste persoane. Funcţionarl public care
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se ocupă pe beneficiarii, primeşete toate informaţiile cu privire la persoana în cauză
(angajări, încadrări, cursuri de formare, activităţi part-time, participarea la programe şi
cursur de formare, etc.)
Astfel, funcţionarul va fi informat cu privire la tipul de program occupational sau de
formare, la perioada de derulare a acestora, respectiv cu privire la serviciile disponbile din
cadrul agenţiei de ocupare a forţei de muncă.

Întrebări, exerciţii





Enumeraţi avantajele şi dezavantajele măsurilor passive a pieţei forţei de muncă şi a
aplicării acestora!
Prezentaţi esenţa îndemnizaţia de înlocuire a ocupării forţei de muncă!
În tabelul de mai jos găsiţi datele referitoare la termenii şi condiţiile şi durata ajutorului
de şomaj specific ţărilor din UE. Subliniaţi deosebirile dintre ţările din Europa Centrală
și de Est, în special cu datele referitoare la situaţi din Ungaria, şi cele referitoare la țările



din Europa de Vest. Care sunt asemănările dintre tările Uniunii Europene cu privire la
ajutorarea persoanelor rămase fără loc de muncă?
Însumaţi problemele legate de sistemul de ajutoare!
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Ocuparea forţei de muncă în România
Mátyási Rita
 Ocuparea forţei de muncă – Concepte


Ocuparea forţei de muncă

Politica ocupării forţei de muncă reprezintă totalitatea scopurilor şi obiectivelor cu influenţă
asupra participării active pe piaţa forţei de muncă. Politica ocupării forţei de muncă este o
direcţie a politicii sociale, care are ca scop menţinerea echilibrului pe piaţa forţei de muncă
între cerere şi ofertă. Acesta are ca scop reintrarea pe piața muncii cât mai repede posibil, a
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celor care au fost excluși. Politica ocupării forţei de muncă alinează oferta la cererea de pe

piaţa forţei de muncă. Include măsuri care sunt proiectate să lucreze pentru toți capabili și

dispuși să lucreze în dorința indivizilor de a asigura capacitățile și ocupație corespunzătoare.
Domeniile principale:
 politica pieţei muncii- influenţă asupra volumului şi componenţei de cerere şi
ofertă,
 relaţii de muncă, dintre angajatori şi lucrători, în privinţa salariilor, negocierilor
colective ( Tímár 1994).



Ocupare – muncă – Piaţa forţi de muncă

Munca reprezintă suportul orcărei forme de societate, are ca scop satisfacerea nevoilor
individuale şi a societăţii, cea mai importantă resursă este chiar omul.
Piaţa forţei de muncă este una dintre componentele economie de piaţă modernă, unde , la fel
ca pe orice piaţă, este valabil principiul de cerere – ofertă. Munca înseamnă capacităţile
mintale şi fizice a omului, ce se poate utiliza în activitatea de producţie( Ehrenberg- Smith
2003).
„Munca exprimă incliziunea socială, prin ea se realizează supravieţuirea şi este arena de
auto-împlinire a individului” ( Csoba 2007: 19).
Piaţa muncii este acel cadru unde în acelaşi timp şi loc se confruntă cererea şi oferta forţei
de muncă, până la vânzarea şi cumpărarea ei şi apare „ plata”, pentru efectuarea activităţii
prevăzute( Cojocaru 2003).
Piaţa forţei de muncă este instituţie în care are loc alocarea forţei de muncă, alocă lucrătorii
între locurile de muncă, coordonează deciziile de angajare şi se referă la mecanismul prin
care angajatorii şi solicitanţii de locuri de muncă se regăsesc ( Polónyi 2002).
Rolul pieţei forţei de muncă din aspect social, economic şi educaţional este următorul:
 repartizarea forţei de muncă între sectoare şi vocaţii după cum este necesar
 implicarea în producţie a forţei de muncă
 influenţarea distribuţiei veniturilor
 formarea protecţiei sociale şi a mediului de lucru
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transmiterea informaţiilor cu privire la orientarea în carieră şi recalificarea
profesională (Ehrenberg – Smith 2003).

O numim piaţă, deoarece
 Actorii: cumpărători, vânzători, intermediari


Utilizează informațiilor cu privire la preț și calitate



Se încheie contract între părți



Într-un sens mai larg, actionează nu doar la nivelul individual și la nivel de

companie, dar, de asemenea, satisface nevoia societăţii.
Este piaţă specială, pentru că
 nu se termină
 nu poate fi depozitat
 este inovatoare
 ia decizii
 nu este proprietatea firmelor
 serviciile oferite de forţa de muncă le închiriază doar
 serviciul nu poate fi separată de anggajaţi


factori non-financiari joacă un rol, de exemplu. instituții, regulamente sau de
factori individuali (Ehrenberg - Smith, 2003)

Doi jucători de pe piața forței de muncă, muncitorul, în calitate de vânzător, și angajatorul
care apare ca un client care încheie un contract cu fiecare în parte, în cazul în care munca nu
este comercializat, dar angajatul promite de lucru, după finalizarea căreia se primeşte
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salariul. Piața forței de muncă este suma a dintre două schimburi cu stutusuri formal egale

(angajatori, angajați), mișcarea între experiența de muncă (locuri de muncă) interconectarea

lucrătorilor și a relațiilor de muncă (locuri de muncă), care are loc în timpul. Aceste

schimburi dau piața forței de muncă a economiei iar deplasările comune le numim alocare

de muncă și realocare (Galasi, 1982). Cu alte cuvinte, cererea de pe piața forței de muncă, cu
un model simplu pentru o varietate de locuri de muncă cu angajatorii, în timp ce partea de
alimentare a diferitelor competențelor și abilităților persoanelor cu nivel de educație

disponibile, unde salariile sunt prețul (Galasi - Varga, 2005). Piața forței de muncă este

instituția în care are loc alocarea forței de muncă, lucrătorii alocă între locurile de muncă și
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de a coordonează deciziile de angajare, și se referă la mecanismul prin care angajatorii și

solicitanții de locuri de muncă se găsesc reciproc, unul pe altul (Polónyi, 2002).

Aici se poate valorifica munca proprie, ca un factor de producție. Considerat ca un

sistem, care este determinat de condițiile economice, de utilizare a forței de muncă și de

recrutare punct de vedere, punctul de vedere al securității sociale.

Aspectele sociale, economice și educaționale ale pieței forței de muncă ocupă
următoarele roluri:


alocare a forței de muncă între sectoare și vocații după cum este necesar



implicare în forța de muncă eliberate în producție



afectează distribuția veniturilor
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de transformare a protecției sociale și a mediului de lucru



transmite informații cu privire la reconversia profesională și orientare în carieră
(Ehrenberg - Smith, 2003).

Transformarea pieței muncii cauzate de schimbări structurale în economie, care se

regrupează în sectoarele economiei naționale. Ea vine de la transformarea structurii ocupării

forței de muncă. Nivelurile de pe piața forței de muncă:



nivel macro: operatori agregate, adică totalul forței de muncă împreună



nivel de ramură: Caracteristici speciale



nivel micro-economic: nivelul de angajatul și compania.(Ehrenberg - Smith, 2003)

V.2.1Componentele de pe piaţa forţei de muncă
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Piața forței de muncă este formată din doi factori de bază: cererea de muncă și
oferta de muncă.
Cererea de muncă în economia de piață dezvoltată, care este necesitatea la un

moment dat forței de muncă plătite, include numărul final de lucrători, sectoarele care
angajează, gradul de calificare. Această cerere are loc la toate nivelurile economiei
naționale, sector cu sector, subsector și la nivelul agențiilor de ocupare. Rezonabil de a

utiliza forța de muncă va fi necesar să se dezvolte condițiile legale și de reglementare.

Asigură gestionarea corespunzătoare a forței de muncă disponibile necesare pentru a

construi un sistem financiar stimulativ pentru angajați (Cojocaru 2003).
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Oferta de muncă este munca pe care membrii societății o pot efectua în condiții

specifice de plată. Această ofertă include populația aptă de muncă, dar nu include casnicele,

studenţii, și cei care nu sunt dispuși să lucreze la locul de muncă plătit. Ofertei de forță de

muncă în ceea ce privește starea de sănătate a populației este dominant, este foarte

important pentru capacitatea de lucru propriu-zisă. Ofertei de forță de muncă determină

măsura în care satisface cererea existentă, de nivel micro, macro și la nivel global în timp.

Factorii de mediu, cum ar fi educația, pregătirea, determină compoziția de vârstă a ofertei

de muncă, faptul că populația, ce resurse putem trage forța de muncă necesară pentru

organizații (Cojocaru, 2003).
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În funcție de gradul de implicare în activitățile socio - economice, populația totală

poate fi împărțită în mai multe categorii :



Potrivit pentru populația matură de vârstă, 14 (16) de ani și vârsta de pensionare

înseamnă cei care ar putea lua parte la fluxul de lucru, de producție,



populația aptă de muncă: cele a căror stare de sănătate, rezistență va permite să-și



asume obligaţii la locul de muncă,
Număr de angajaţi: care au efectuat o activitate remunerată, oferă locuri de muncă,



Șomerii: cei care nu au un loc de muncă, dar caută în mod activ de lucru,

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals



inactiv: cei care nu fac parte din forța de muncă. Două grupuri majore pot fi,

solicitanții active, aflate în întreținerea acestora fără venituri, venitul lor nu include

pe cei care sunt angajați, dar nu șomeri

 Activ: cu statut de lucrător în munca plătită sau șomer (Cojocaru 2003 , Samuelson Nordhaus 2003 ) .

Se aplică o interacțiune constantă între oferta de muncă și cerere, aceasta cauzează

piață pentru a obține mai multe canale de forță de muncă. Uncanal este cel demografic,

adică generația în creștere, care va fi capabil să lucreze, cealaltă linie ar fi sistemul de

învățământ, în cazul încheierii procesului de formare, absolventul se angajează - o nouă

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

generație. Micşorarea corporativă, schimbările structurale din persoanele care rămân fără

locul de muncă, ducând la eliberarea de muncă activă, care este un alt canal de pe piața

forței de muncă.

Categoriile de bază ale pieţei muncii sunt costul forței de muncă, cererea de muncă,

oferta de muncă. Relația lor afectează echilibrul pieței forței de muncă. Subiecții, jucătorii

sunt în mod direct oamenii care apar pentru a obține venituri. Locuri de muncă au

caracteristici diferite, cerințe diferite. Nivelul de alte cerințe profesionale diferă, gama

necesară de competențe și abilități, orele de lucru, condițiile de muncă, sistemul de cerințe

de la locurile de muncă și potențialul de câștig. Alții, sunt şi unii muncitorii. Diferă nivelul
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de cunoştinţe profesionale, educație, competențe existente, abilități, valori personale, de

familie. Locurile de muncă cu lucrători şi angaatori cu aceleași caracteristici crează o

secțiune de piață specific locală, care este separat de celelalte piețe prin caracteristicile
aparte.



Segmentarea pieţei forţei de mună

Actorul piaței forței de muncă este omul, iar scopul muncitorilor este evidenţierea în

scopul de integrare pe pieța forței de muncă, iar al angajatorul de a obține forță de muncă

ieftină. Rezultatul apare ca o piață a muncii segmentate. Șansă bună pentru profesiile dorite,
dar cu salarii mici, locuri de muncă nesigure pentru cei aflaţi la periferie.
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Piața forței de muncă nu este un sistem omogen, cu caracteristici extrem de eterogene,
versatil articulat, care este format din piese semnificativ distincte. Aceasta este segmentarea,
care mai încolo de astea, pronunță o oarecare inegalitate.
Segmentarea poate fi între sau în cadrul segmentelor, poate proveni din diferenţierea
persoane fizice, ca şi abilitate, competenţe și a veniturilor. Piața muncii este segmentat,

adică se descompune pe sub-piețe cu diferite proprietăț, în timp ce un anumit angajator sau

un lucrător poate fi particiăant al mai mult sub-piațe simultan. Dezvoltarea de pe piața

forței de muncă segmentate afectată de mai mulți factori, debutul poate fi urmărit până la

motive personale (motive biologice), nivel de educație, de capital relational, experiență
profesională. (Gyekiczky 1994: 109) Segmentarea prin urmare, nu s-a oprit odată cu
tranziția de economie de piață.
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Discriminarea pe piaţa forţei de muncă

Dreptul la muncă, precum și dreptul la educație garantat de Constituția fiecărei țări,

este foarte dificil de a elimina, chiar și acum în XXI. secol, o varietate de atitudini

discriminatorii, prejudecăți. Sunt prezente în societate discriminarea bazată rasă, sex sau pe

alte calități. Segmentarea pieței muncii își rezervă inegalitatea de venituri, sunt locuri de

muncă dezavantajoase și sumbre, cei care le completează deja sunt discriminate. Diferențe

de venit duce la diferite niveluri de educație, statutul profesional, vor exista întotdeauna

diferențe de calitate. Banal este constatarea că, în hotărârea din Europa Centrală și de Est,
judecate Romilor este discriminatoriu.
Depășire inegalităţii, poate fi realizată prin sprijinirea introducerii unor proceduri de
discriminare pozitivă. Angajatorii oferă, de asemenea, instrumente de stimulare a
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fenomenului de discriminare. (Samuelson - Nordhaus, 2005) (de exemplu, în cazul
încadrării persoanelor cu handicap, angajatorul va primi scutiri de taxe, România).
Obiceiurile sociale de discriminare înrădăcinate în procesele sociale și economice
complexe. Stratificările sociale se menţin pe motive de rasă, segregarea de gen, chiar dacă
toată lumea este egală în fața legii (Samuelson - Nordhaus, 2005).

Discriminarea pe piața muncii se manifestă în diferite grupuri afectate, acestea includ,

de exemplu, sex, rasă, religie, apartenență politică, orientare sexuală, domeniul de aplicare

instruit pe baza de grupuri de etnie. Adesea, pe piața forței de muncă pentru femei, grupul

de etnie romă este tratat distinct. Discriminarea pe piața forței de muncă are trei surse de
bază, care sunt în strâns legătură cu câte un model. Prima sursă de părtinire personală, o
prejudecată statistică, al doilea și al treilea se bazează pe prezența forțelor pieței forței de
muncă non-competitive (Ehrenberg - Smith, 2003).
Discriminarea pe motive de părtinire personală înseamnă că mediul este respingător
împotriva persoanei unde sex, rasă, sau grup etnic. Respingerea efectuate de către
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angajatori, angajați, sau consumatori. "Cu cât este mai plin cu prejudecăţi, un angajator cu
atât mai mult va evalua productivitatea reală." (Ehrenberg - Smith, 2003: 460).
Discriminarea pe motive de părtinire personală înseamnă că mediul negativ împotriva
persoanei unde sex, rasă, sau grup etnic. Respingerea efectuate de către angajatori, angajați,
sau consumatori. "Sentimentul este un angajator important, cu atât mai mult evalua
productivitatea reală." (Ehrenberg - Smith, 2003: 460).
În cazul de discriminare statistice sunt ingrijorat de faptul ca potentialii angajatori
caută lucrători pentru anumite informații, și că caracteristicile medii ale grupului

dobândește cunoștințe. La discriminare poate avea loc fără a aduce personal. Prin urmare -

(Smith, Ehrenberg 2003), nu este deloc sigur că în timpul înregistrării de informații

(educație, vârstă, timp în practică, scor de testare), fiind a avut loc în aceeași ca și

productivitatea reală în consecință.
În cazul de discriminare statistice sunt ingrijorat de faptul ca potentialii angajatori
caută lucrători pentru anumite informații, și că caracteristicile medii ale grupului
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dobândește cunoștințe. La discriminare poate avea loc fără a aduce personal. Prin urmare -

(Smith, Ehrenberg 2003), nu este deloc sigur că în timpul înregistrării de informații

(educație, vârstă, timp în practică, scor de testare), sunt identice ca și productivitatea.
Discriminarea de tip non-competitiv a modelului se aplică în cazul în care angajatorul
are o anumită cantitate de influență asupra salariilor pe care le plăteşte. Acest efect se
manifestă în fenomenul “falimentului” (atractivă în mod artificial pentru a face anumite
locuri de muncă), existența pieței duale a muncii (co-existență a pieței forței de muncă

primare și secundare, unde salariile mari poate fi conectate la sectorul primar), monopson
legat de căutare (monopol de cerere), (costurile de căutare de locuri de muncă sunt în
creștere datorită discriminării împotriva unui grup), sau practici concetrate (pentru

angajatori care se întorc împrotriva femeilr, a minorităților) (Ehrenberg - Smith, 2003).



Şomajul
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Tranziție la o economie de piață a cauzat schimbările cantitative și structurale de

piața forței de muncă, din care cea mai izbitoare schimbare a suferit ocuparea forței de

muncă, prin creșterea șomajului.

Printre cele mai importante fenomene pe piața forței de muncă este șomajul. Mulți
oameni cred că munca este singura constrângere financiară de necesitate. În conformitate
cu acest punct de vedere, șomajul este doar un dezechilibru privind securitatea financiară
pentru individ, care, în sine este suficient pentru o persoană să o trăiască ca pe mare
tragedie. Dar, are efect nu numai asupra lucrurilor materiale, ci pe întreaga societate.
Șomajul este o problemă economică și socială, deoarece resursele rămân neutilizate,

deoarece veniturile persoanelor sunt influențate (Samuelson - Nordhaus 2005). Ieşirea d
epe piaţa muncii şi societea muncii zguduie “fundamentele rolului de adult, deoarece
munca este întegrare socială, siguranța financiară de existență, sensul vieții, organizatorul
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de zi cu zi, desemnatorul statutului și rolulului din cadrul societății, mediator al formării și
educării, orientatorul viitorului, formator al vieţii, putere preojectantă. În momentul
devenirii șomer, toate astea se clatină (Csoba 2007:17).”

Deși lent este în schimbare, dar momentan, serviciul este organizatorul central în viața
socială umană a omului. “Munca este o activitate care implică satisfacerea nevoilor umane.
Aceasta nu reprezintă doar nevoia de bunuri de consum și servicii materiale, dar, de

asemenea, şi nevoile sociale și psihologice. Activitatea de relații sociale sunt formate pe

parcursul proceselor de lucru, în acets procesul omul se autocunoaște și, de asemenea, şi

mediul înconjurător îşi formează o imagine asupra lui, pe baza activității sale.
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În timpul lucrului omul însuși se formează - fizic și mental - (Bánfalvy 2003:9).

Coșmarul fiecărui lucrător să-și piardă un loc de muncă plătit, rămânând fără loc de muncă.

Cuvântul fără locuri de muncă reflectă mai bine idea d ebază a conceptului de șomaj.

Şomajul este una dintre cele mai dure teste de rezistență în viața oamenilor
(Samuelson - Nordhaus 2005).
Este considerat şomer, o persoană care nu este salariat, nu deţine locuri de muncă, în
ciuda dorinţei şi nevoii de angajare, nu pot găsi un loc de muncă, dar în mod activ sunt în
căutarea unuia, iar acest lucru poate demostra. Șomer poate fi doar o persoană salariat, sursă

de trai trebire să provină din salariul de bază. Șomerul este acea persoană care nu se poate

angaja, a cărui viaţă, şi nevoi și modul de viață depinde de salariul obţinut, din care trebuie
să întreţină familia lui şi să devină persoană acceptată în societate. (Samuelson - Nordhaus
2005).
Legea 72/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, este şomer acea persoană, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este
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în cautarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la indeplinirea
condiţiilor de pensionare; starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă
pentru prestarea unei munci; nu are loc de muncă, nu realizeaza venituri sau realizează, din
activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plata, în vigoare; este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat
următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă şi este înregistrat la Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de Muncă. (AJOFM)

Șomajul nu este doar timpul petrecut fără un loc de muncă, reprezintă pierderea de

venituri, dar, de asemenea, o manifestare concretă de poziția generală și fundamentală într-

un grup social. Șomerul nu numai financiar este vulnerabil, ci fiecare segment al vieții se

clatină (mod de viață, relații umane, imaginea de sine, etc). Pierderea locurilor de muncă,

submină identitatea și întrerupe cursul normal al vieții. Șomerii vor pierde conexiunea la

stratul activ al normei, acesta va fi inactiv, pierde capacităţilor, opțiunile practice care ar

putea ajuta mai mult. Ea își pierde încrederea, încrederea societății.
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În termeni economici, șomerii se află de partea negativă a echilibrului socio-economic

a sistemului, ei plătesc prețul pentru structura economică mai eficientă.
În sistemele juridice de astăzi, sunt introduse concepte noi de lucru, care sunt destinate
să restrângă sfera de aplicare a șomerilor, scăzând astfel numărul de ajutoare și subvenții.

Deci, de exemplu, astfel s-a extins definiția de angajat, prin introducerea statutului de liber
profesionist, adică categoria de anteprenori. Aceasta include activităţile anteprenoriale
avdevărate şi cele care se desfășoară datărito circumstanţelor. Codul European al muncii

consideră a fi şomeri persaonele care şi-au pierdut locurile de muncă, precum și pierderea

de muncă desfășurată prin activități independente (Prugberger 2008).
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Șomajului poate fi observat mai ales în treapta de jos a societății, unde niveluri de

educație sunt cele cele mai mici, dar rata de sărăcie este mare. În cazul în care există

sărăcie, există veniturile reale reduse. În timp ce unele pot supraviețui și chiar ajung din ce

]n ce mai sus în ierarhia socială și calitatea vieții, arată, de asemenea, o schimbare pozitivă

în modul lor de viață, în timp ce cei needucați, necalificați scad tot mai mult în afara pieței

forței de muncă. Incompatibilitatea dintre cele două straturi cauzează consecințele

inegalității sociale, conflicte sociale (Pásztor - Szűcs 2009).
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Nivelul de educație este un factor care poate proteja împotriva șomajului, reduce riscul

de pierdere de locuri de muncă, este important ca sistemul de învățământ să fie în strânsă

legătură cu piața forței de muncă (Polónyi 2002).

Pe piața forței de muncă pot fi găsite grupurile dezavantajate după cum urmează:



tinerii absolvenți



persoanele cu capacitatea de muncă schimbată



cei de 50 ani și peste



cei de etnie romă



cei cu niveluri de educație scăzute, necalificaţi




şomerii de lungă durată
femeile (Polónyi 2002, Cojocaru 2003).

De multe ori este de necontestat dorinţa ocupării forței de muncă al angajatului, dar în
lumea de integrarea în muncă în încă există multe obstacole, cum ar fi: "excluderea
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excluşilor (de exemplu, pacienți cu probleme mentale), lipsa de competențe (educație,

competență lingvistică), dezavantaje provenite din habitat (aspectul fizic nefavorabil,

agresiune mare, incapacitate de lucru în echipă). Adică, dorința ocupării forței de muncă în

afara intenției este afectată şi de alţi factori (Csoba, 2009:13).

În prezent, există o mulțime de "șomeri calificaţi", acești tineri, proaspeţi absolvenţi,
reprezeintă cea mai populate categorie a oamenilor care nu pot găsi locuri de muncă. Faptul
că sunt șomeri îi afectează foarte mult pe tinerii absolvenții. Mai de mult, scopul includerii
tinerilor în masă mare pe piaţa muncii a fost acela de a întârzia intrarea acestora pe piaţa
muncii. Astăzi, această întârziere este plasată spre învățământul superior.
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Astfel în sistemul de învățământ superior “de tip liceal”, îşi pierde sensul formării

profesionale detailate, pentru că specialiștii sunt instruiți în cantități mari, astfel încât cei
mai mulţi dintre ei nu lucrează în profesia lor. Această, formare profesională în detaliu sunt
oferite de cursurile de masterat (Polónyi 2006: 384).

Efectele economice permanente, ca urmare a tranziției pe piața forței de muncă este

continuă. Discrepanţa dintre piața forței de muncă şi sistemul de educaţie creşte. Explicaţia

este, că este nevoie de timp pentru coordonarea nevoilor educaționale și cele de pe piața forței
de muncă, iar procesul de transformare a sistemului necesită mai multă muncă. Prin urmare,
apar, pentru a atenua neajunsurile din școli, cursurile de formare şi reconversie profesională
(Mártonfi 2006: 217).
Principala resursă a economiai a devenit pachetul de cunoștințe dobândite, care nu pot

fi cumpărate, dar trebuie să fie furnizate. A devenit un proces de producție în care producția
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nu prevede raşizarea de noi cunoștințe, ci transferul de cunoștințe, poate fi realizat numai

prin activitatea de învățare (Mártonfi 2006: 220).

Persistent, șomajul pe termen lung, cauzează nu numai pierderi financiare, dar, de
asemenea, a statutului social. Nici măcar metodele sau măsurile de rezolvare a şomajului nu
sunt egale în cazul tuturor şomerilor, dar pierderea de prestigiu social influenţează şi mai

mulţi factori sociali, morali și culturali. De multe ori, pierderea de prestigiului social este
asociată cu deprecierea rolului în cadrul familiei, cu pierderea reală sau percepută de prestigiu,
se schimbă sau chiar sunt eliminate relaţii, prietenii și cunoștințe (Pásztor- Szűcs 2009). Pe

piața forței de muncă sunt consideraţi cei mai defavorizaţi, persoanele a căror necalificare este

slabă, care învată greu ori sunt nemotivaţi. Creșterea oportunităților de angajare pentru cei în
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această situație, este o provocare majoră pentru societate şi pentru politica ocupării forței de
muncă.

Punct de vedere economie, diferenţiem trei tipuri de șomaj. Primul tip, este șomajul de

frecare, în cazul în care lucrătorii sunt între locuri de muncă, sau pur și simplu proarpeţi

intrați - sau tocmai să retrag de pe piața forței de muncă. Cel de-al doilea tip este șomajului
structural, atunci când schimbările din structura economică de bază trebuie să fie luate în
considerare, aceasta ar putea include acei angajați care au lucrat într-un sector în declin.
Şomajul structural este determinat de tendinţele de restucturare economică, geografică,
socială, etc. care au loc în diferite ţări, mai ales sub incidenţa crizei energetice şi a revoluţiei
tehnico-ştiinţifice. În acest caz, cererea de forță de muncă nu se poate adapta imediat la sursa

de muncă. Ultimul tip al șomajului, conjuntural sau ciclic, determinat de reducerea activităţii
economice generată de crizele economice sau de recesiune (Samuelson - Nordhaus 2005).
Din punct de vedere a duratei şomajului, putem vorbi de şomaj de şomaj temporar sau
permanent, în cazul în care persoana aflată în căutarea unui loc de muncă este de cel puţin
12 luni şomer.
Legat de şomaj, trebuie să clarificăm câteva definiţii:
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Persoane ocupate, sunt acele persoane care sunt angajate, desfăşoară o activite contra
unui venit regulat, şi efectuează servicii acceptate de societate.
 Forţa de muncă, cuprinde totalitatea persoanelor angajate şi cei şomeri
 Aceasta se determină prin raportarea
 Rata şomajului se determină prin raportarea numărului total de şomeri la populaţia
activă şi se exprimă în procente.
 Piaţa muncii este cadrul în în acelaşi timp şi loc se confruntă cererea şi oferta forţei
de muncă, se realizează vânzarea și cumpărarea: efectuarea lucrărilor stabilite în

raport cu valorile afișate de plata,
 Populaţie actuvă, acele persoane care lucrează contra unui venit
 Populaţie inactivă, sunt persoanele întreţinute, copii, persoanele fără capacitate de
lucru, casnicele, vârstnicii (pensionarii), etc.



Instrumente de gestionare a șomajului - măsuri active și pasive ale pieței forței de
muncă

O serie de schimbări sociale și politice, fundamentarea teoretică și transformare

abordărilor active și pasive, directe și indirecte, atrag după sine o serie de măsuri. Diferitele

moduri de intervenție au impact diferite pentru fiecare țară.
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Pentru a facilita intrarea pe piața forței de muncă și de a stimula revenirea în cadrul

acesteia, politica ocupării forței de muncă obține un rol important prin dispozitivele sale

active și pasive. Ea include o serie de opțiuni, cum ar fi:



Îmbunătățirea eficacității politicilor de activare



Suport pentru persoanele dezavantajate pe piața muncii




Sprijinirea persoanelor defavorizate de pe piaţa muncii
Sprijinirea tinerilor pentru lumea muncii



Promovarea participării femeilor pe piața forței de muncă, şi armonizarea ocuparii

forței de muncă și vieții de familie
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Coordonarea cererii și ofertei de muncă, încurajarea mobilităţii regionale, a

adaptarea sistemelor de formare la nevoile pieței forței de muncă



Creșterea cererii prin promovarea investițiilor, crearea de locuri de muncă



Reducerea disparităților regionale



Reducerea muncii nedeclarate



Îmbunătățirea capacității de adaptare a lucrătorilor și a organizațiilor lor



Oportunități de învățare pe tot parcursul vieții disponibile în toate grupele de



interesaţi
Încurajarea lucrătorilor de a participa la formare, iar companiile puntru faptul săofere
mai multe posibikităţi de formare



Trebuiesc consolidate legăturile dintre sistemul de educație și formare și economie



Ajutorarea companiilor de a se adapta la schimbările tehnologice și structurale
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Modernizarea administrației publice și a serviciilor publice și consolidarea
caracterului de servicii



Dezvoltare a dialogului social, instituțiile naționale, regionale și locale (Apró
2004).

Măsuri active
Măsurile active pe piața muncii, sunt acele instrumente de politică, care au ca scop care

cu sprijinirea serviciilor îmbunătățirea reintegrării solicitanților de locuri de muncă pe piața

forței de muncă pentru. Aceste dispozitive cresc ocuparea forței de muncă (Scharle 2008).

În astfel de cazuri, statul nu răspunde doar pur și simplu la fața faptului împlinit, ci se

străduiește să influențeze schimbări pe piaţa muncii cu privire la oferta și cererea de muncă.
Rectifica nu numai simptomele lor, dar va încerca să le prevină.
Aici includem:
 Schimbare în programul de lucru,
 Modificări ale vârstei de pensionare,
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Modificări în formarea și instruirea forței de muncă și structura profesională,



Transformare structurală a forței de muncă de bază,



Influenţarea inegalităților regionale și structurale



Transformările caracteristicilor demografice ale unei țări (Bánfalvy, 2002).

Măsurile utilizate de partea ofertei, au ca scop conservarea capacității de lucru (lucrări

publice) sau de dezvoltare (educație, formare profesională), în timp ce pe partea de cerere,

pentru a reduce costurile de ocuparea forței de muncă (Hudomiet - Beg, 2008).

Printre măsurile active de pe piața forței de muncă amintim: consilierea în vederea

facilitării de căutare de locuri de muncă, mediere, ocuparea forței de muncă publice (în
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sprijinul organizațiilor locale non-profit, în ocuparea forței de muncă vizate), programe de

ocuparea forței de muncă (pentru suport de angajator pentru ocuparea forței de muncă

vizate, promovarea auto-ocuparea forței de muncă), de formare (educație generală, formare
profesională, formare de locuri de muncă)
În România, legea 76/2002-es are scopul de a preveni rata șomajului, forța de muncă

a scăzută la oameni cu probleme de relocare, pe piața forței de muncă pentru a asigura

egalitatea de șanse, a șomerilor, stimularea adoptării de locuri de muncă, încurajarea

angajatorilor pentru a îmbunătăți structurile de ocuparea forței de muncă (sectoare

economice și geografice) și protecția persoanelor fără loc de muncă în sistemul

asigurărilor pentru șomaj.
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Măsuri passive
Aceasta include orice dispozitiv (beneficiu), care este proiectat pentru a compensa
pierderea de venituri care rezultă din pierderea de locuri de muncă, aceste dispozitive nu
cresc ocuparea forței de muncă, atenuază doar efectele negative ale șomajului. În acest caz,
statul se implică prin procedurilor stabilite numai pentru a atenua probleme, se
concentrează pe estomparea tensiunilor cauzate de situația dată. Măsurile au drept scop

principal să sprijine financiar pe cei care și-au pierdut locurile de muncă. Astfel de

instrumente sunt: ajutor de șomaj, alocații, plăți anticipate ale fondurilor de pensii (Scharle,

2008). Indemnizația de șomaj se bazează pe plata de securitate socială.

Pnetru îmbunătățirea situației de pe piața forței de muncă, ar trebui pus accent pe

acele măsuri care urmăresc susţinerea activităţii de pe piața forței de muncă, adică căutarea
activă de locuri de muncă. În parallel cu acestea, trebuie să se pună în aplicare promovarea
ocupării forței de muncă în sistemul de asigurări sociale și a sistemului de protecţie socială,
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prin adaptarea unor elemente legate de beneficiile băneşti, care ajută la reintegrarea pe piața

forței de muncă (Zamfir 1999).

Ocupărea forței de muncă, în orice societate este o condiție importantă pentru

conservarea echilibrului economic. Proces complex și dinamic, este de o mare importanță

pentru societatea în prezent și viitor, cu implicații economice, psiho-sociale, educaționale,

culturale și politice. Prin urmare, reducerea șomajului, este sarcina principală a oricărei

societăți (Cojocaru 2003, Samuelson - Nordhaus 2003).

Necesitatea de a îmbunătăți șansele oamenilor de a găsi locul de muncă potrivit, toate
astea prin servicii eficiente de ocuparea forţei de muncă, se poate realiza prin stimulentă de
gen consultanţă, training, servicii de ocuparea forței de muncă și eficiența financiară. Pe
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de altă parte, beneficiarii trebuie să ia, de asemenea, toate măsurile necesare în scopul de a
găsi locuri de muncă sau de a îmbunătăți șansele de angajare.
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Szűcs Enikő



Situaţia actuală a şomajului în România

Situaţia şomerilor

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la sfârșitul

lunii iunie în 2012, rata națională a șomajului a fost de 4,9 la sută, comparativ cu 0,07 la

sută mai mică decât valoarea de luna precedentă și 0,35 la sută mai puțin decât valoarea din
luna iunie 2011.
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Numărul de șomeri la sfârșitul lunii iunie a fost de 404,114 persoane, ceea ce

reprezintă mai puțin de aproximativ 5824 de persoane față de luna precedentă (situaţia

defalcată pe ani de evoluție a numărului de șomeri este prezentată în anexa 5). Având în

vedere diferența între femei și bărbați, comparativ cu luna precedentă, rata șomajului

masculin și feminin, de asemenea, a scăzut, de la sfârșitul lunii iunie pentru bărbați a ajuns
la 4,72 la sută, în timp ce pentru femei la 4,23 la sută.
Rata șomajului de la nivel de țară, în luna iunie a acestui an, a avut cea mai mică

valoare din ultimii câțiva ani, deoarece, ultima dată când rata șomajului a fost atât de mică

a fost în ianuarie 2009. În graficul 9 vedem cum se stabilește rata șomajului din ianuarie

2008 până în iunie 2012. Din rezultate se poate observa clar că în 2009, rata șomajului a

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

crescut constant de la sfârșitul anului, atingând un vârf maxim în acea perioadă în martie

2010, când rata șomajului a ajuns la 8,39 la sută. (Potrivit datelor Agenției Naționale

pentru Ocuparea Forței de Muncă , astfel de valori crescute, ultima data au fost măsurate în

februarie 2003, când rata șomajului a fost de 8,8 la sută, respectiv, atunci în ianuarie 2002 -

luna aprilie, când a fluctuat între 11,4 și 13,5 la sută între [Pásztor - Szucs , 2009 : 38 ] )

Graficul 9: Situaţia somajului între ianuarie 2008. şi iunie 2012.
(sursă: Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă)
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Distribuția ratei șomajului la nivel de județ în ceea ce privește situaţia din țara, la data

de 30.iunie 2012 putem împărţi în trei grupe: niveluri scăzute de șomaj, nivel ridicat, şi
nivel mediu. Cele mai mari valori au fost înregistrate la: Vaslui (8,43 la sută), Teleorman
(8,33 la sută), Mehedinți (8,19 la sută), dar putem menţiona şi județul Covasna, pentru că
există o rată foarte ridicată a şomajului (7,71 la sută). Cele mai mici valori au fost
înregistrate la: Ilfov (1,50 la sută) - Bucuresti 1.98 la sută, Timiş (1,64 la sută). În Bihor
avem de asemenea rate săczute a şomajului, judeţul încandrându-se 3,42 la sută imediat
după Botoşani (3,02 la sută), și după Arad (3,26 la sută ).(Valorile naționale detailate pot fi
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vizualizate în anexa 6) . Diferența dintre cea mai mare și cea mai mică rată a șomajului de
7,93 valori procentuale .

În graficul 10 putem vedea cum arată ponderea persoanelor care primesc prestații de

șomaj (în funcție de perioada de cotizare distingem persoane cu o valoare a ajutorului de

şomaj de 75 sau 50 la sută din valoarea totală) și care nu sunt beneficiari de ajutor. Potrivit

Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la data de 30 iunie 2012, 33 la sută

dintre șomeri beneficiază de îndemnizaţie de șomaj (din care 32 la sută au primit valoarea

de 75 la sută, în timp ce restul de 1 la sută, au primit ajutorul de 50 la sută ) iar 67 la sută a

șomerilor nu a primit nici o compensație .

Graficul 10: Defacalcarea şomerilor pe categorii de beneficiari
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Sursă: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

La sfârșitul lunii decembrie 201, a crescut uşor raportul şomerilor cu îndemnizaţie,

adică un total de 39.60 la sută au primit ajutor de șomaj (dintre care 31.08 la sută au primit

75 la sută din ajutorul de șomaj, iar 8,52 la sută au primit 50 la sută din beneficii), și 60,40 la

sută dintre șomeri nu au primit nici un sprijin.
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Datele din 2012 arată, de asemenea, că nivelul de educație în ceea ce privește 75.75 la

sută din șomeri au studii potrivite claselor primare sau generale (de opt clase), 17,5 la sută

sunt absolvenţi de liceu sau de școală profesională și 6.67 la sută din șomeri înregistrați sunt

absolvenții de universitate.

Cea mai mare rată a șomajului o întălnim în cazul celor din grupul de vârstă 40-49 de

ani, în timp ce valorile cele mai mici sunt specific pentru cei sub 25 de ani. (Sursa: Agenția

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă)

În graficul 11, vedem că, în ceea ce privește durata șomajului, trei grupe principale se

pot distinge, și anume cei care sunt în şomaj de mai puțin de trei luni, de 3-6 luni de șomaj,
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și al treilea cel mai mare grup este format din cei în cazul cărora putem vorbi despre

șomajul pe termen lung, în cazul lor, durata de șomajului este mai mare de 27 luni.

Graficul 11: Durata şomajului (exprimat în luni de zile)

Sursă: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă



Situaţia angajaţilor
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Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, elaborează în fiecare an,

Programul Național de Ocuparea Forței de Muncă, care are scopul de a crește numărul de

angajați. Datorită programului de ocuparea forței de muncă, în perioada 1 ianuarie 2012 și

31 iulie au reușit să angajeze 202928 persoane, ceea ce corespunde la 61,12 la sută din
planul anual de finalizare.


Datorită activitățile de recrutare ale Agenției de ocuparea forței de muncă, acesta a

fost în măsură să ofere 174739 de locuri de muncă persoanelor interesaţi, din care:
 111 412 persoane cu contract de muncă permanent
 63327 persoană angajate un contract de muncă pe o anumită perioadă de timp
Pentru a completa fluxul de locuri de muncă au fost organizate mai multe târguri de locuri
de muncă în întreaga țară, în aprilie un târg de locuri de muncă general, în septembrie alt

târg pentru noii absolvenți și alte târguri de locuri de muncă, organizate în 45 de locaţii

diferite din 18 județe, în funcție de nevoile pieței forței de muncă. Având în vedere
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activitatea de brokeraj de locuri de muncă în primele șapte luni, proporția de salariați a fost
de 5,12 la sută.


Scopul a fost integrarea pe piața forței de muncă în ceea ce privește persoanelor din

grupurile defavorizate sau vulnerabile, prin servicii profesionale specifice și
consiliere, astfel încât au aplicat cu succes 36648 de persoane, din următoarele
grupuri vulnerabile:
 din categoria celor cu vârsta de 25-35 de ani - 9264 de persoane
 dintre tinerii de vârsta de 35-45 ani, - 10.710 persoane ;
 din categoria celor peste 45 de ani – 8.639 persoane, din care peste 50 de ani total
4.840 de persoane;
 dintre şomeri fără îndemnizaţie – 23.204 de persoane;
 dintre şomeri d elungă duratp – 1.154 persoane, din care 405 femei;
 persoane de etnie romă – 671 persoane.
Datorită programelor de formare profesională au fost angajţi 6.671 de persoane
 au fost reîncadrate în muncă prin reactivări de drepturi băneşti, 9270 de persoane,
dintre care 4.515 femei
 din categoria persoanelor de peste 45 de ani, sau unic susţinător de familie, au fost
încadraţi 4.121de persoane, dintre care:
 persoane cu vârsta de peste 45 de ani, în total total 4.026;
 95 de şomeri, fiind unici susţinători de familie
 Din categoria persoanelor vârstnice, au fost încadrate 57 de persoane
 Datoriă programelor de mobilitate au fost angajaţi încă 1183 de persoane, după cum
urmează:
 366 persoane, care s-au angajat la o distanţă mai mare de 50 km de domicilul
stabil
 817de persoane care şi-au schimbat domociliul în vederea obţinerii unui loc de
muncă


Datorită măsurilor specifice de sprijin (beneficii, subvenţii) oferite angajatorilor în
cazul încadrării persoanelor din grupurilor vulnerabile, au fost angajaţi 1960 de
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tineri, dintre care 1605 aplicanţi aflaţi la prima angajare; 4 tineri în învățământul

primar; 2 tineri din cu studii gimnaziale (8 clase); 126 de ucenici; 663 de absolvenți
de liceu; 120 de elevi de şcoli profesionale; 1.045 de tineri cu studii superioare.
 Totodată au fost încadraţi 61 persoane cu dizabilităţi


Datorită împrumuturilor acordate, în scopul de a crea noi locuri de muncă, care
vizează întreprinderile mici și mijlocii, următoarele rezultate au fost obținute:


77 de oameni au lansat propriile afaceri



1387 de persoane au primit consiliere profesională (în ceea ce privește
demararea unei afaceri), din care 5,55 la sută au fost încadraţi



În baza contractelor de solidaritate au fost încadraţi 493 persoane care sunt, în
principal tineri sub 25 de ani (464 persoane), predominant de sex masculin (248), cu
un nivel scăzut de educație (școală generală sau profesională - 150), și totdată 453



de persoane înregistrate, fără îndemnizaţie de şomaj
Prin alte măsuri active întreprinse la nivel judeţean s-a realizat încadrarea a 1851 de
persoane, fondurile utilizate pentru susţinerea acestor măsuri active fiind altele decât
cele din Bugetul Asigurărilor Sociale (BAS)
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De asemenea, tot în cadrul Programului Național de Ocuparea Forței de Muncă,

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și introdus şi alte programe speciale.

Primul astfel de program este destinat elevilor și studenților. Acesta își propune să
promoveze încadrarea elevi pe timpul vacanţelor (această activitate fiind reglementată de
Legea 72/2007). Programul şi-a propus încadrarea a 1760 elevi şi studenţi, ca urmare a
reuşit să plaseze 257 de elevi și 68 de studenți .

O altă posibilitate, este Programul Ocuparea Forței de Muncă nr. 145, care urmăreşte

încadrarea persoanelor din comunitățile rurale. Pentru a realiza acest obiectiv, programul

are ca scop îmbunătățirea ratei ocupaţionale din mediul rural în 145 de locaţii diferite şi de

asemenea în alte 43 de orașe. Programul şi-a propus încadrarea a 12680 de persoane (din
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care 3760 de persoane din mediul rural și 8920 de persoane din mediul urban). În primele

șapte luni, ca urmare a programului de dezvoltare urbană au reușit încadrarea a 11123 de
persoane, iar ca urmare a programului de dezvoltare rurală, încă 4723 de personal au fost
angajate.
Totodată, potrivit Planurilor Naționale Strategice de Incluziune, Agenția Națională

pentru Ocuparea Forței de Muncă la creat Programul 140 care are drept scop dezvoltarea

localităţilor cu o populație mare de romi. Ca urmare, au reuşit încadrarea a 1315 de romi,
dintre care 683 de persoane pe perioadă nedeterminată şi 459 de persoane pe perioadă
determinată.
Analizând rezultatele din prima jumătate a anului 2012, putem afirma că cea mai mare
parte a programului de încadrare a fost realizat, de fapt, mai mult de jumătate din cifrele de
încadrare a şomerilor propuse, au fost atinse, chiar s-a reuşit angajarea acestora într-o
proporţie mai mare, până în acest moment al anului. Indicele ocupării forței de muncă arată,
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cele mai de succes tehnici de angajare, adoptate de Agenția Națională pentru Ocuparea

Forței de Muncă, au fort următoarele:


medierea muncii - ceea ce face ca 86 la sută din persoanele nou angajate au fost
încadrate



furnizarea de informații și servicii de consiliere profesională, activitate ce a crescut
numărul angajaţilor cu 18,06 la sută



datorită măsurilor de protecţie ce vizează șomerii de durată lungă, pe această



perioadă au fost cu 4,57 la sută mai puţin şomeri înregistraţi
prin subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea în muncă a persoanelor
aparținând grupurilor defavorizate (categoria persoanelor de peste 45 ani sau şomeri
unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri cu o vârstă înaintată, cu trei ani
sub vârsta de pensionare, proaspeții absolvenți, persoane cu dizabilități sau

marginalizaţi) s‐a reuşit creşterea numărului de încadraţi, cu 3,3 la sută


Nu în ultimul rând, datorită programelor de formare profesională, numărul
angajaţilor a crescut cu încă 3,28 la sută.
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VI. 3. Grupuri dezavantajate pe piața muncii din România

Pănă acum, am clarificat conceptele de bază ale politicii ocupării forței de muncă, am

văzut că există mulți factori care afectează (mai ales în mod negative) ocuparea forței de

muncă și intrarea pe piața muncii. În acest capitol, vom descrie situaţia grupurilor
dezavantajate.


Tinerii absolvenţi

Unul dintre cele mai vulnerabile grupuri de pe piața muncii din România, este grupul

tinerilor absolvenţi, deoarece potențialul de angajare şi intrare pe piața forței de muncă este
cel mai scăzut în cazul categoriei de vârstă de 15-24 de ani. Comparând valorile de angajare
a tinerilor de 15-24 de ani din România, cu valorile caracteristice ale statelor europene,
observăm, că grupa de vârstă în cauză are un grad de ocupare de 24,8 la sută faţă de 37,6 la
sută din alte state membre UE. Datele din Barometrul de Intergrare Socială din 2011 au

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

dovedit că dificultatea tinerilor de inserţie p piaţa muncii este datorată diferenţelor dintre
oferta educaționale și cererea forţei de muncă.
Din rezultate reiese, că aproape un sfert dintre firmele din ţară nu sunt dispuşi să
angajeze tineri sub 25 de ani, care se află la încadrarea în primul loc de muncă. Desigur, o
serie de idei și propuneri au fost formulate cu privire la modul de a rezolva problema în

cauză, dar până când nu se va găsi o soluţie de a asigura echilibrul dintre ofertă educațională

și cererea de pe piața forței de muncă, această situație va persista.
Conform datelor din Barometrul de Incluziune Socială din datele anului 2011reiese că
încadrarea tinerilor absolvenţi şi mai ales intrarea acestora pe piaţa forţei de muncă se
datorrează în special diferenţelor şi discrepanţelor dintre cererea pieţei muncii şi ofertă
educaţională, care este demosntrat şi prin faptul că aproximativ un sfert din firmele ce îşi
desfăşoară activitatea în ţară, nu sunt dispuşi să angajeze tineri sub 25 de ani. Bine-nţeles sau formulat o serie de sugestii cu privire la rezolvarea situaţiei de faţă, totuşi, până în
momentul de faţă nu s-a ajuns la un echilibru între ofertă educațională și cererea de pe piața

forței de muncă.

Populaţia totală a României, în 2012 a fost de 21356 de mii locuitori, dintre care 3211
mii cu vârsta de sub 15 ani şi 18145 mii cei cu o vârstă de peste 15 ani. Asemănător altor
state, şi în cazul României avem de a face cu o scădere a populaţiei: dacă în 2010 număr
locuitorilor a fost d e 21447, în 2011 a scăzut la 21447.
Număr locuitorilor activi în 2010 a fost 9965 mii de persoane, iar în prima parte a
anului 2012 numărul a cestora a scăzut la 9759 mii de persoane. Dintre aceştia, 9019 mii sunt
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persoane încadrate în muncă, 6186 mii sunt angajaţi şi 741 mii de şomeri înregistraţi. Rata
şomajului în ultimii doi ani a crescut cu 0,3 la sută, astfel în 2012 a avut o valoare de 7,6 la
sută (pe baza raportului primului trimestru a.c.).
În ceea ce priveşte distribuţia șomajului, putem observa o diferenţă în ceea ce priveşte

distribuţia pe sexe și pe grupe de vârstă. Cele mai mari valori s-au observat în rândul tinerilor

în vârstă de 15-24 de ani, unde nivelul șomajului a ajuns la 23,9 la sută în anul 2012 (care a

fost de doar 22,1 la sută în anul 2010). Distribuția pe sexe și grupe de vârstă a șomerilor sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Tabelul 4: Distribuţia şomerilor pe sexe şi grupe de vârstă

Sursă: INS, 143/2012 Comunicat de presă
Datele statistice din 2010 confirmă că şomajul afectează în special persoanele cu
studii medii şi primare (8,3 la sută), până când, în ceea ce priveşte persoanele cu studii
superioare valoare şomajului este de 5,4 la sută.
Deşi 2012 cel mai mare grad de angajare este cel al persoanelor cu nivel de studii
superioare (82,4 la sută) tendinţa generală nu se schimbă: cu schăderea nivelului d
eeducaţie scade şi nivelul persoanelor angajate. Astfel, în cazul celor cu studii medii sunt
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încadraţi 62,2 la sută, pe cănd cei cu studii primare lucrează într-o proporţie de 43,0 la
sută.
Strategia europeană 2020 prevede încadrarea persoanelor 20-64 de ani, într-o
proporţie de 70 la sută, dar această valoare a fost doar de 62,3 la sută.
În 2010, 24,3 la sută dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani sunt
încadraţi dar putem observa, că această valoare scade la 21,9 la sută până în 2012.




În ceea ce priveşte celelalte categorii, valorile sunt următoarele:
dintre cei cu vârsta între 25- 54 ani sunt angajaţi 74,4 la sută
în cazul celor de 55-64 de ani, avem o valoare 41,1 la sută,
iar în cazul celor de peste 65 de ani, 13 la sută sunt încadraţi în muncă.

În 2010, timpul mediu de lucru a fost de 39.3 oră pe săptămână (datele se referă la
activitatea de bază a angajaţilor), dar pe lângă activitatea de bază, aproximativ 249.000 de
persoane din populația ocupată desfăşoară unele activități secundare, ceea ce înseamnă o
medie de 15 ore în plus pe săptămâna, totodată, 0,6 la sută au lucrat part-time dintre
persoanele angajate, iar dintre ceilalţi încadraţi 11 la sută.
Art. 17 din Legea 76/2002, cu privire situaţia şomajului din românia, prevede că orice
tânăr, care a împlinit vârsta de 16 ani şi în tremens de 60 de zile de la absolvire nu a găsit
un loc de muncă potrivit studiilor effectuate, se consideră şomer. Art. 36 din aceeaşi lege
prevede că, poate beneficia de îndemnizaţie de şomaj, acea persoană care îndeplineşte
condiţiile prevăzute în art. 17., în proporţii diferite, în funcţie de perioade de cotizare
a contribuţiilor de asigurări sociale, astfel:
 poate beneficia de 6 luni de îndemnizaţie de şomaj, dacă perioade de cotizare a
contribuţiilor de asigurări sociale a fost minim 1 an
 9 luni de îndemnizaţie, dacă perioada contribuţiilor a fost de cel puţin 5 ani
 12 de îndemnizaţie, pentru persoanle cu o cotizare mar lungă de 10 ani.

Legea Educației Naționale publicat în 2011, prevede, că toţi tinerii absolvenţi cu studii
liceale, în momentul finalizării studiilor primesc o foaie matricolă cu privire la reultatele
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obţinute, lângă care se atașează fişele disciplinare. Aceste documente oferă tinerilor
posibilitatea de a se prezenta la examenul de absolvire sau de a-şi continua studiile. Pe baza
acestor documente tinerii trebuie să se înregistreze la centre pentru ocuparea forţei de
muncă, şi în cazul în care în termen de 60 de zile după absolvire, au dreptul de a beneficia de
serviciile oferite de oficiile forțelor de muncă:



informare, orientare profesională și servicii de consiliere



servicii de intermediere între cererea și oferta pe piața muncii



programe de formare vocaţională, în funcţie de ofertele piaței forței de muncă



oportunitățile din România și UE, cu privire la mobilitatea forței de muncă



beneficii sociale

Tinerii în cauză, pot depune actele pentru solicitarea îndemnizaţiei de şomaj, după
expirarea celor 60 de zile, în termen de 30 de zile. După această perioadă, pot înainta
cererea pentru îndemnizaţia de şomaj timp de 12 luni de zile, dar plata îndemnizaţiei se va
efectua doar din momentul depunerii dosarului. În cazul în care absolvenţii nu se pot angaja
potrivit domeniului de studii şi solicit îndemnizaţia de şomaj, conform legislaţiei în vigoare
pot beneficia timp de 6 luni de zile de o subvenţie suplimentară care reprezintă 50% din
media venitului minim pe ţară.
Tinerii care au absolvit cursurile unei şcoli speciale, au împlinit vârsta de 16 ani, după
absolvire s-au înregistrat la oficiul de ocupare a forţei de muncă, în momentul angajrării
beneficiază de o subvenţie unică, egală cu suma venitului minim pe ţară. Condiţiile obţinerii
subvenţiei: încheierea unui contract de muncă pe o perioadă mai lungă de 12 luni de zile, să
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nu aibe condiţii contractuale anterioare pe ultimele 24 de luni cu angajatoare, de a nu fi
lucrat în altă parte între momentul terminării studilor şi cel al depunerii cererii.
În cazul în care, şomerul îşi schimbă domiciliul şi se mută la o distanţă mai mare de 50
km faţă de domiciliul actual, beneficiază de o finanţare unică, egală cu valoarea dublă a
venitului minim pe ţară. Pe lângă cele menţionate, şomerul trebuie să lucreze cel puţin 12
luni la locul de muncă în cauză.
Dacă, în cazul în care, persoana care beneficiază de îndemnizaţia de şomaj se
angajează, va primi în continuare pe perioadă rămasă 30 la sută din valoarea îndemnizaţiei.
(încazul în care cu angajtorul de faţă nu a avut condiţii contractuale sua de colaborare în
ultimele 24 de luni).



Persoanele în vârstă

Performanţa pieţei forţei de muncă este vitală atât economiei cât şi societăţii. Prezenţa
pe piaţa muncii a grupurilor de vârstă înaintate este esenţială pentru economia naţională şi
sistemul de pensii. Potrivit datelor ANOFM (Agenţia Națională pentru Ocuparea Forței de

Muncă) rata șomajului a fost de 0,07 la sută mai mic în iunie 2012, decât la sfârșitul lunii

mai și cu 0,35 la sută față de anul precedent. La nivel national, numărul șomerilor la

sfârșitul lunii iunie a fost de 404114 oameni, adică, cu 5824 mai puţini decât la sfârșitul

lunii precedente. În ceea ce privește repartizarea pe grupe de vârstă, situația arată în felul
următor:

Graficul 12: Distribuţia şomerilor pe grupe de vârstă
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Sursă: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

În graficul de mai sus putem observa, că în luna iunie a.c., cea mai mare valoare a
şomajul s-a înregistrat în rândul celor de 40-49 de ani (28,32 la sută) şi în rândul celor de
peste 50 de ani (28,07 la sută). În ceea ce priveşte dirstribuţia pe sexe, din raportul
trimestrial elaborate de Ministerul Muncii reiese că rata şomajului în cazul bărbaţilor a fost
de 4,72 la sută, pe când în cazul femeilor, rata şojamului a fost de 4,23 la sută (în ambele
cazuri putem observa o cădere faţă de luna anterioară, şi faţă de aceeşi perioadă a anului
anterior) – în iunie 2011, rata şomajul în cazul bărbaşilor a fost de 5,10 la sută iar în cazul
femeilor de 4,42 la sută. (raportul trimestrial elaborate de Ministerul Muncii, trim II./2011
şi 2012).
În scopul de a facilita amplasarea și reintegrarea pe piața muncii a celor de peste 45 de
ani, guvernul român a introdus mai multe măsuri de protecţie. Pe de o parte, art. 85 din Legea
76/2002, cu privire la șomaj, descrie sprijinul acordat firmelor care angajează persoane peste
45 ani sau sub 25 de ani. Mai mult decât atât, în cazul unei persoane nou angajate, care până
în momentul pensionării mai are trei ani, angajatorul poate primi o indemnizație lunară până
la pensionarea persoanei în cuză, în cazul în care raportul de muncă nu este suspendat.
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În momentul de față, vârsta standard de pensionare pentru bărbați este de 64 ani iar

pentru femei de 59 ani. În funcţie de perioada contribuţiilor, perioada totală de lucru

necesară pensionării este de 29 de ani şi 10 luni în cazul femeilor, respectiv 33 de ani și 10
luni în cazul bărbaţilor. Perioada minima de contribuţii, în vederea obţinerii pensiei este de
13 ani și 10 luni. Aceste limite de vârstă vor crește până când ating la stagiul de cotizare

complet de 35 sau de un minimum de 15 ani de contribuții, atât pentru bărbați cât și pentru
femei. (http://www.cjpensiiarad.ro/pensii6.php)



Romii

Situația romilor din România a trecut prin schimbări repetate în ultimii 20 de ani, la

care au contribuit atât schimbările economice cât și cele politice (rate ridicate ale șomajului
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în anii `90, o creștere economică pe termen scurt și din nou un declin cauzat de criza
economică a ultimelor ani). (Preoteasa A.M., 2011: 24)
Rezultatele preliminare ale recensământului din 2011, reiese că populaţia României a
scăzut cu 2,6 milioane de locuitori faţă de datele recensământului din 2002, ajungând în
present la o populaţie de 19.042.936, din care numărului romilor este de 619 mii.
În ceea ce priveşte numărul acestora, putem observa o creştere în ultimii 9 ani, de la
2,3 la sută la 3,2 la sută din populaţia totală a ţării. Trebuie să aminti, că aceste procente
sunt aproximative, deoarece, în urma recensămintelor, nu toată populaţia de romi se declară
a a fi de etnie romă. Cu toate acestea, datele de până acum indică faptul că privind
compoziția populației, frecvența cea mai mare a minorităților de romi, se regăsesc în

următoarele judeţe: Mureş (8,8 la sută), Călăraşi (8,1 la sută), Sălaj (6,9 la sută) și judeţul
Bihor (6,1 la suta).
Fundația Soros din România, a realizat în 2011 un sondaj privind situația romilor, în

cadrul unui proiect finanţat UE, la care au participat 1.100 de persoane aparținând

minorității romilor. Sondajul de nivel naţional arată 35,5 la sută dintre romi sunt încadraţi,
36 la sută şi-ar dori un loc de muncă, şi 28 la sută din respondenţi sunt inactivi.
În 2011, rata ocupării în rândul romilor a fost de 58 la sută, iar rata şomajului de 7,6
la sută. Doar 10 la sută dintre ei au lucrat permanent în ultimii doi ani, iar 51,5 la sută nu au
lucrat deloc ăn această perioadă. “Ponderea scăzută a populaţiei cu ocupare stabilă dovedeşte
o vulnerabilitate crescută şi un risc ridicat de sărăcie şi excluziune socială prin consecinţele
date
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de lipsa asigurărilor sociale şi de sănătate, dar şi de precaritatea mijloacelor material”.
(Preoteasa, 2011: 26)

Denumirea proiectului cu aplicare la nivel naţional: “EU INCLUSIVE” Data transfer and exchange of good
practices regarding the inclusion of Roma population between Romania, Bulgaria, Italy and Spain: Roma
situation in Romania, 2011: Between social inclusion and migration : Country Report

5

În ceea ce priveşte categoria romilor inactivi, acesta cuprinde casnicele, pensionarii,
persoane cu incapacitate de lucru, beneficiarii de prestații sociale și șomeri deopotrivă.
Dintre aceştia, 56 la sută ar dori să lucreze, dar ponderea celor care au fost în căutarea unui
loc de muncă este de 23 la sută. În vederea găsirii unui loc de muncă, au cerut ajutorul
cunoştinţelor, prietenilor, rudeniilor; în ceea ce priveşte solicitarea ajutorului din partea
înstituţiilor, apare abia după obţiunile amintite. Totuţi, 76 la sută dintre romi au declarant, că
în cazul găsirii unui loc de muncă nu ar putea să înceapă să lucreze, ba mai mult, unii chiar au
refuzat idea de a ocupa un loc de muncă (motive invocate: problem legate de învăţare – 1,6
la sută, datorită responsabilităţilor familiare – 5,6 la sută sau starea deteriorate a sănătăţii –
3,8 la sută). (Preoteasa, 2011: 32)
Deosebit de vulnerabile sunt femeile de etnie romă, dintre care majoritatea sunt
gospodine, nu au nici o calificare, ceea ce reduce în mod semnificativ posibilitățile acestora

de intrare pe piața forței de muncă. Acele femei care se identifică drept angajați, au un nivel

scăzut de calificare, cele mai multe dintre ele lucrează ca şi muncitori necalificați. De
asemenea, se consideră a fi vulnerabili, persoanele cu o vârstă înaintată, dintre care o
proporţie foarte mica sunt pensionari. (Preoteasa, 2011: 35)
Întegrarea romilor pe piaţa forţei de muncă este de asemenea îngreunată de nivel
scăzut de educaţie al acestora. 25 la sută dintre cei cu vârsta de peste 16 ani sunt analfabeţi,
neştiind să scrie şi să citească. Analfabetismul de cu 10 la sută mai ridicat în cazul femeilor,
şi în cazul celor cu vârsta cuprinsă între 25-34 de ani (unde ponderea acestora este de 29 la
sută). În cazul celor cu vârsta între 35-44 ani, analfabetismul este de 23 la sută. De

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

asemena, 23 la sută dintre populaţia de etnie romă nu au studii, 26 la sută au absolvit patru
clase, 34 la sută dintre ei au 8 clase şi doar 17 la sută au studii liceale. (Tarnovschi, 2011:
37,38)
Nivelul scăzut de educare, analfabetismul, faptul că majoritatea cer ajutor de la
prieteni sau rudenii pentru a găsi un loc de muncă, şi faptul că mulţi dintre cei de etnie
romă lucrează la negru, contribuie în mare măsură la nivelul scăzut de ocupare al acestora.
Această situaţie este îngreunată de faptul că, 3 la sută dintre respondent nu au acte de
identitae, ceea ce împiedică participarea la educație, căsătorie, ocuparea forței de muncă,

prestații de securitate socială și utilizarea de îngrijire a sănătăţii, a părinţilor şi a copiilor
deopotrivă. (Duminica-Preda, 2003:28, Tarnovschi, 2011: 40)
Datele din 2011, subliniază de asemenea, că 40 la sută din respondenții romi

consideră că nu pot lucra din cauza crizei economice și a lipsei de locuri de muncă, în timp
ce 15 la sută spun că, principal cauză a şomajului este discriminarea. Rata de ocupare a
populației de romi este cu mult sub nivelurile naționale, pentru că structura ocupării forței

de muncă a minorității rome este unic, caracterizat prin locurile de muncă tradiționale și
nivelul scăzut de calificare. (Preoteasa, 2011: 35)


Persoane cu dizabilităţi

Conform datelor din 30 iunie 2012 elaborate Ministerului Muncii, a Familiei şi
Protecţiei Sociale, din populaţia totală a României, 689.156 sunt persoane cu dizabilităţi.

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

Dintre aceştia, 97,5 la sută (671.939 de persoane) se află în îngrijirea familiilor, sau se
întreţin singuri, şi restul de 2,5 la sută (17.217 de persoane) sunt instituționalizați, aflaţi sub
directa coordonare a Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap – DPPH. În ceea
ce priveşte distribuţia pe judeţe a persanelor cu dizabilităţi, cele mai multe persoane sunt
luate în evidenţă în Bucureşti (57.739 persoane), judeţul Prahova (35.911 de persoane),
judeţul Bihor, aflat pe locul nouă (19.781persoane), iar pe ultimul loc este situate judeţul
Covasna (4.463 de persoane)
Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
prevede şi diferenţiază gradele de handicap, după cum urmează: usor (grad IV), mediu
(grad III), accentuat (grad II) şi grav (grad I).
Din numărul total al persoanelor cu dizabilităţi, 33,77 la sută dintre aceştia sunt gravi,
53,79 la sută cu nivel accentuat iar restul de 12,44 la sută sunt mediu, respective de nivel
uşor. De asemenea, legea definește, tipurile de handicap: fizic, vizual, auditiv,
surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.
Din raportul trimestrului II al Ministerului Muncii reiese că 53,97 la sută dintre
persoanele cu dizabilităţi sunt femei, şi în 65,11 la sută dintre cazuri, persoane de peste 50
de ani. În graficul nr. 13 putem observa distribuţia pe grupe de vârstă a persoanelor cu
dizabilităţi. Din rezultate reiese, că cea mai populate categorie este cea a persoanelor de 5059 şi 60-69 de ani, cu o pondere de 17,40 respectiv 17,52 la sută.

Graficul
13. Distribuţia pe grupe de vârstă a persoanelor cu dizabilităţi
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Sursă: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

În anul current, numărul instituţilor ce oferă servicii pentru grupa de persoane în cauză a
fost de 389, din care: 332 instituţii ce oferă îngrijire permanentă şi 57 de instituţii ce oferă
îngrijiri de zi. O treime dintre centrele rezidenţiale oferă îngrijire și suport pentru 6491 de

beneficiari, totdată, 5457 de persoane sunt îngrijiţi în 52 instituţii de reabilitare și
neuropsihiatrie.
Art. 78 din Legea 448/2006. prevede că “persoanele cu handicap pot fi încadrate în
munca conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul
de încadrare în grad de handicap”. “Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice,
publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligaţia de a angaja persoane cu
handicap într-un procent de cel putin 4% din numărul total de angajaţi”.
“Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu
angajează persoane cu handicap în condiţiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru
îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:
a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de
bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat
persoane cu handicap;
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b) să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe baza de
parteneriat, în suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute
la lit.a).”
Fac excepţie: instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi sigurantă
naţională.
În privinţa angajării persoanelor cu dizabilităţi trebuie să menţionăm:
 au dreptul la angajare şi salarizare
 au dreptul la program de lucru mai puţin de 8 ore
 au dreptul la perioadă de probă plătită
 au dreptul la o perioadă de preaviz plătit, de 30 de zile,
 au dreptul la scutirea de impozite
 au dreptul de participare la cursuri de formare, perfecţionare sau recalificare fără
costuri
 au dreptul de a lucra într-un mediu special amenajat şi protejat

Acele persoane care și-au pierdut capacitatea de lucru pentru un motiv oarecare,
beneficiază de pensie de invaliditate. Printre motivele de priedere a capacităţii de lucru,
putem menţiona: accidente sau a boli profesionale, schizofrenie, SIDA, boli sau accidente
care nu sunt în legătură cu locul de muncă. Determinarea gradului de invaliditate şi dreptul
la pensia de invaliditate sunt efectuate de medical specialist. În funcție de măsura în care o
persoană şi-a pierdut capacitatea de lucru, diferenţiem trei grupe de invaliditate:


Grupa 1 - este caracterizat prin pierderea totală a capacității de muncă și de autoîngrijire,



Grupa 2 - este caracterizat prin pierderea totală a capacității de muncă, dar

menținerea capacităţii de auto- îngrijire,
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Grupa 3 - se caracterizează prin pierderea de cel puțin jumătate a capacităţii de lucru,
pe lângă care persoana în cauză este capabil să desfăşoare anumite activităţi sau
sarcini profesionale, care corespund timpului de lucru înjumătăţit.

Pentru obţinerea pensiei de invaliditate, salariului este obligat la plata contribuțiilor la
asigurările sociale pe o perioadă specificată, în funcţie de grupa de vârstă (cotizaţie de
minim un an în cazul persoanelor cu vârsta de sub 20 de ani şi 27 de de ani pentru cei cu
vârsta de peste 60 de ani). În cazul în care persoana în cauză este nevăzător sau suferă de
dizabilitătţi severe sau foarte severe (declarate înaintea statutului de asigurat), este de ajuns
jumătate din stagiul de cotizare necesar pentru a aplica pentru a beneficia de pensie de
invaliditate.
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VII. Instituții și servicii în abordarea șomajului

În România sunt mai multe instituții, care vizează sprijinul, încurajarea şi facilitarea

reintegrării persoanelor pe piaţa muncii. Acestea sunt instituţii sau agenţii de nivel național
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sau județean, precum: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS), Agenţia

Națională de Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Agenţia Județeană pentru Ocuparea

Forței de Muncă (AJOFM).



Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – MMFPS

“Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale se organizează şi funcţionează ca
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu
personalitate juridică, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi
politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor
vârstnice”.
Dintre atribuţiile generale menţionăm sarcinile de dezvoltare a strategiilor şi
propunerilor legislative, de relizarea programelor de protecţia muncii şi securităţii sociale,
armonizarea legislaţiei UE cu cele româneşti. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale coordonează activitatea instituţiilor afla sub autoritate, precum: Agenţia
Națională de Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Casa Naţională de Pensii Publice,

Observatorul Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă. Îndeplineşte

totodată sarcini suplimentare în domeniul muncii, legislația muncii, venituri și siguranța
locului de muncă.
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Responsabilitățile MMFPS cu privire la forţa de muncă sunt:



dezvoltarea de politici, strategii , planuri și proiecte de legi în domeniul ocupării forței

de muncă și formarea profesională ;



care vizează dezvoltarea ocupării forței de muncă și formarea continuă a strategiilor

naționale , actualizare și de control ;



dezvoltarea strategiilor naţionale cu privire la formarea și monitorizarea activităților
profesionale;



cooperare cu alte ministere și instituții în dezvoltarea Cadrului Național al
Calificărilor;
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propunerea sau realizarea proiectelor finanțate din fonduri UE sau alte fonduri,

precum și proiecte de cooperare bilaterală în domeniul ocupării forței de muncă și
formarea profesională;


analizează și aprobă programele anuale de ocuparea și formarea profesională la nivel

național propuse de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;



definirea indicatorilor de performanță care stau la baza contractului încheiat cu

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă



înregistrează și actualizează Clasificarea Ocupațiilor din România,



coordonează și controlează funcționarea Comisiei Naționale pentru Ocuparea Forței
de Muncă
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gestionează Observatorul Național pentru Ocuparea și Pregătirea Forței de Muncă

 Observatorul Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă –
ONOFP
Observatorul Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă are
următoarele sarcini şi atribuţii:
 “are rol de sursă informaţională, la nivel naţional, cu privire la fenomenele şi procesele
specifice pieţei muncii la nivel naţional;
 consultă periodic instituţiile şi organismele partenere cu privire la activitatea ONOFP;
 furnizează studii şi analize necesare pentru elaborarea de proiecte de planuri şi
strategii coerente
 asigură informaţii pertinente care să răspundă nevoilor partenerilor sociali, serviciilor
publice de ocupare, societăţii civile, precum şi persoanelor aparţinând grupurilor
dezavantajate de pe piaţa muncii.”
Totodată, contribuie la atingerea a trei deziderate majore:
 “Furnizarea de informaţii necesare procesului de fundamentare, elaborare,
implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor şi strategiilor in domeniul ocupării
forţei de muncă;
 Facilitarea dialogului între actorii implicaţi în funcţionarea pieţei muncii la nivel local,
regional, naţional şi internaţional;
 Furnizarea de expertiză în domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de
muncă.”



Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – ANOFM

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – ANOFM – are în subordine
pe lângă Oficiul din Bucureşti, alte 41 de agenţii regionale, având în compoziţie 70 de
agenţii locale şi 141 de birouri de ocuparea forţei de muncă, 8 centre pentru formarea
adulţilor şi 8 centre de formare a şomerilor, respective Centrul Naţional de Formare, cu
sediul la Râşnov.
Rolul principal al ANOFM este mărirea ocupării şi scăderea şomajului. Datorită
serviciilor oferite, se adresează în primul rând şomerilor şi actorilor economici.
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Principalele obiective ale Agenției sunt: punerea în aplicare a strategiilor din

domeniul ocupării forței de muncă și formare profesională, utilizarea măsurilor de protecție

socială a șomerilor. În acest scop, ANOFM îndeplinește următoarele atribuții:



cursuri de formare gratuite, organizarea de recalificare pentru șomeri



mediere între angajatori și șomeri, în scopul de a crea un echilibru între cerere și

ofertă pe piața muncii



acordarea de sprijin tehnic și funcționarea sistemului



formularea de recomandări pentru ocuparea forței de muncă profesionale, și

dezvoltare profesională în domeniul protecției sociale
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oferă funcții de organizare, de consiliere și de coordonare cu privire la EURES;

menține contactul cu actorii de pe piața muncii



dezvoltarea și implementarea programelor finanțate prin Fondul Social European.
În ceea ce priveşte serviciile ANOFM diferenţiem cele cu privire la persoanele aflate în

căutarea unui loc de muncă și cu privire la măsurile prevăzute angajatorilor.

Astfel, servicii de ANOFM pentru șomeri sunt următoarele:



Furnizarea de informații și consiliere profesională: Pentru facilitarea încadrării

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, asigură evaluări și auto-evaluări cu
privire la orientarea profesională. Ajută în crearea şi dezvoltarea unor abilităţi, tehnici
și metode de căutare de locuri de muncă, precum: creșterea încrederii în sine,
prezentarea de tehnici de interviu, pregătirea CV-ului, etc.
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Medierea muncii: Agenția transmite informații către părțile interesate cu privire la

piața forței de muncă și locuri de muncă disponibile. Toate Agențiile Județene publică
lunar, pe site-ul propriu, numărul de locuri de muncă disponibile (defalcate pe
localităţi). În plus, au ca sarcină realizarea unui plan individual de mediere, pentru
fiecare persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Şomerii care nu beneficiază de
îndemnizaţia de șomaj, pot solicita înregistrarea lor în cel mai apropiat biroul al
AJOFM pentru medierea muncii. În cazul în care aceste persoane nu se pot încadra
după 6 luni de zile, trebuie să-şi reînnoiască cererea. În plus, în fiecare an, sunt
organizate târguri de locuri de muncă generală, şi special orientate diferitelor grupuri
vulnerabile, cum ar fi tinerii absolvenți, romii, etc.



Formare și recalificare profesională: solicitanților de locuri de muncă, se organizează
cursuri de formare sau recalificare, în scopul de a facilita, fie prin dezvoltarea teoretică
fie prin cea practică a șomerilor. În acest scop se pot organiza cursuri teoretice sau și

oportunități de obţinerea experienței practice. Conform legii 76/2002, la aceste cursuri
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pot participa gratuit: tinerii absolvenți șomeri, șomerii și refugiații, persoanele recent
eliberate, cei repatriaţi, persoanele fără venituri sau cu venituri foarte mici din zonele
rurale. În plus, pot beneficia de aceste cursuri şi persoane care: s-au întors din concediul
de creștere a copilului, cei aflaţi în procesul de recuperare în urma unui accident suferit
la locul de muncă, beneficiază de pensie de invaliditate, etc.


Consiliere și asistență pentru începerea propriei afaceri: ofertă specială pentru șomerii

și studenții care vor să acceseze linii de cret avantajoase din fondul de șomaj. În vederea

pornirii propriei afaceri, solicitanţii pot beneficia de consultanță și asistență gratuită,



sfaturi de marketing, management, domenii juridice, financiare.
Suplimentarea venitului: Pentru acei oameni care se angajează în timpul şomajului, pe
timpul perioadei de acordare a îndemnizaţiei de şomaj, primesc un supliment lunar în
plus, echivalentul a 30 la sută din beneficiile de șomaj.



Sprijinirea tinerilor absolvenți: conform legii 76/2002, acei tineri absolvenţi care au
împlinit vârsta de 16 ani, sunt înregistraţi la oficiul local de muncă, în cazul în care se
angajează, pe o perioadă de timp mai lungă de 12 luni, pot beneficia de un ajutor din
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partea statului pe toată perioada de plată rămasă. Nu beneficiază de subvenție sunt cei

care reziliază contractul de muncă înainte de 12 luni, care au fost angajați deja în timpul
studiilor, cei care au mai lucrat în ultimii doi ani la acelaş angajator, tinerii care în
momentul solicitării participă la o nouă formă de pregătire sau pe cei cărora li s-a
suspendat plata prestațiilor pentru un motiv oarecare.



Încurajarea mobilităţii forței de muncă: persoanelor care îşi schimbă domiciliul şi se
mută la o distanţă mai mare de 50 km faţă de domiciliul actual în vederea angajării,
beneficiază de o finanţare unică, egală cu valoarea dublă a venitului minim pe ţară. Pe
lângă cele menţionate, şomerul trebuie să lucreze cel puţin 12 luni la locul de muncă în
cauză. Totodată, în cazul în care îşi schimbă domiciliul în vederea angajării, vor
beneficia de şapte ori valoarea venitului minim brut pe ţară.



Servicii de salarizare: Cei adopters care angajează tineri absolvenți pe o perioadă

minimă de șase luni, o reducere de la bugetul public să fie plătit din suma de asigurare

pentru șomaj.

 îndemnizaţii oferite angajatorilor: în cazul în care angajează tineri absolvenţi, minim 6
luni d ezile, vor beneficia dinf fondul contribuţiilorde şomaj.
Facilităţi acordate angajatorilor:
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befeficii oferite angajatorilor: Angajatorii care angajează tineri absolvenţi, pe o
perioadă de minim 6 luni de zile, vor beneficia vor beneficia de reducerea sumei
reprezentand contributia datorata de angajator bugetului asigurarilor pentru somaj
Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi: angajatorilor care
organizează, programe de formare profesională pentru proprii angajati, li se acordă,
din bugetul asigurărilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu
serviciile de formare profesională organizate pentru un numar de cel mult 20% din
personalul angajat.Angajatorii sunt obligaţi sa menţină raporturile de muncă sau de
serviciu ale persoanelor participante la programul de pregătire profesională, pentru
care s-a acordat suma prevazută, cel puţin un an de la data acordării sumei
Subventionarea locurilor de munca: “Angajatorii care încadrează în muncă pe
durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de invăţământ sunt scutiţi, pe o
perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru
şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru
fiecare absolvent
 o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă in vigoare la data
incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai
scolilor de arte si meserii;
 o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, in
vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant
secundar superior sau invatamant postliceal;
 o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în
vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolventii de invatamant
superior.” ) (76/2002. törvény, 80. cikkelye)

“Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenţi din rândul
persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele menţionate mai sus
pe o perioada de 18 luni. Nu beneficiază de aceste subvenţii angajatorii care au obligatia,
potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, pentru
absolvenţii din această categorie.”(www.anofm.ro)
Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri de peste 45
de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiti,
pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj,
cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. (Legea
76/2002. art. 85.)
Aceleaşi beneficii le are un angajator în cazul în care angajează persoane cu dizabilităţi,
dacă menţine relaţiile contractuale cel puţin 2 ani.
Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de 3 ani de
la data angajării îndeplinesc, de vârsta de pensionare, beneficiază lunar, pe perioada
angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu valoarea
indicatorului social de referinţă în vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(www.anofm.ro)
Acordarea de credite avantajoase firmelor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste,
asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente şi
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şomerilor care înfiinţează societăţi în scopul creării de noi locuri de muncă, din care
minimum 50% pentru someri.
Se acordă credite cu dobandă subvenţionată, persoanelor în vârstă de până la 30 de
ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi.
Creditele se acordă studenţilor care înfiinţează în mod independent o activitate
economică în calitate de persoană fizică autorizata. De asemenea, beneficiază de
consultanţă gratuită sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si
tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă.
Cursuri de calificare din cadrul ANOFM
În cadrul Agenţiei Naţionaşe funcţionează 8 centre de formarea adulţilor, după cum
urmează: Călăraşi, Cluj, Dolj, Teleorman, Vâlcea, Braşov, Mehedinţi, Mureş.
Scopul şi rolul agenţiilor este acela de a facilita formarea persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă în vederea ocupării acestora. Centrele realizează formarea
profesională prin diferite metode de formare, care sunt: cursuri, stagii de practică şi
specializare, precum şi alte forme, în condiţiile legii.
Centrele regionale dispun de o infrastructură potrivită pentru a putea oferi aveste
oportunităţi de formare, atât teoretice cât şi practice. După absolvire, participanţii primesc
dovada absolvirii cursurilor, diplome recunoscute de Ministerul Educaţiei. În fiecare
agenţie se poate consulta lista cursurilor de formare disponibile şi acessabile, respective
toate informaţiile suplimentare cu privire la acestea pot fi solicitate din partea angajaţilor.
Serviciile oferite de centrele sau agenţiile regionale, sunt următoarele:
 Cursuri de formare profesionala
 Informare si consiliere
 Consultanta pentru inceperea unei afaceri
 Stimularea mobilităţii forţei de muncă







Totodată, asigură şi oferă şi alte servicii, care facilitează succesul agenţiilor, precum:
realizează parteneriate cu alte birouri judeţene, cu angajatori, înstituţii publice aşlte
instituţii de formare a adulţilor pentru a asigura foramrea persoanelor interesate
ajută însuşirea cunoştinţelor, metodelor contemporane care pot creşte posibilitatea
încadrării în câmpul muncii
oferă posibilităţi de formare profesională a proprilor angajaţi
realizează studii, cercetări cu privire la dezvoltarea strategiilor de formare
profesională
dezvoltă diferite programe de formare vocaţională conform cerinţelor pieţei muncii

Serviciile ANOFM de medierea muncii în străinătate
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“Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă servicii de mediere a
muncii în Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European în calitatea sa de membru
EURES.”
“EURES reprezintă o reţea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene şi
a fost creată pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Spatiului European şi
Elveţia.”
“Parteneri ai serviciilor publice de ocupare în cadrul acestei reţele sunt sindicatele,
organizaţiile patronale şi alţi actori implicaţi în piaţa muncii. Reţeaua este coordonată de
Comisia Europeana.”( http://www.bihor.anofm.ro)
Activitatea EURES din România este ajutată în mare măsură de tevékenységét az
ANOFM prin medierea locurilor de muncă disponibilie, pe care le postează pe site-ul agenţiei
naţionale.
România în prezent, are 13 contracte de colaborare semnate, dintre cere
funcţionează 6:
Cu Germania


Lucrătorii migranți



lucrătorii sezonieri



Studenții



alocare de cote în firmele de construcții din România

Cu Franţa – schimb de experienţă
Cu Elveţia – schimb d eexperienţă
Prin serviciile oferite de EURES în România, angajatorii străini au posibilitatea să
angajeze forţă de muncă din România, iar angajatorii din ţară au posibilitatea de a angaja
muncitori din străinătate.
Serviciil oferite angajatorilor:
 suport în enunţarea posturilor vacante
 suport în alegerea mijloacelor de popularizare şi publicitare
 suport în folosirea bazei de date EURES
 suport în în procesul de recrutare şi selecţei
Serviciile şi informaţiile utile formulate şi asigurate angajatorilor
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După aderarea României la UE, din 2007, există posibilitatea angajării forţei de muncă
migrante, şi vor fi adoptate şi în cazul acestora Regulamentul 1408/71 privind securitatea
socială.
Regulamentul se aplică tuturor statelor membre ale UE, precum Elveția, Norvegia,

Islanda și Liechtenstein, precum și. Regulamentul prevede acordarea de ajutor următoarele:


pensie pentru limită de vârstă



pensia de urmaș



pensie de boală și maternitate






accidente la locul de muncă
boli profesionale
incapacitate
ajutoarele de deces



prestațiile de șomaj



prestaţii familiare

Regulamentul reglementează doar serviciile de securitate socială menţionate.
Documentaţia necesară se poate solicita din Agenţiile teritoriale de Ocupare a Forţei de
MUncă.
Pe site-ul ANOFM, se găsesc mai multe informaţii cu privire la ocuparea forţei de
muncă în cadrul statelor member UE, cu privire la completarea documentelor necesare în
procesul de încadrare, şi cu privire la locrurile de muncă disponibile, sau la eventuale
restricţii de muncă.
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Cei interesaţi găsesc informaţii detailate cu privire la modalitatea de solicitare a
îndemnizaţiilor de şomaj, indifferent de locaţia unde se află şi este obligat de circumstanţe să
profite de această posibilitate.
Tototadă, cei interesaţi de locurile de muncă disponibile din străinătate, se pot de
asemena informa şi documenta, cu privire la stilul de viaţă, condiţiile din ţara în care doreşte
să se angajeze.



Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă - AJOFM

„Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă dispune de consiliul de

conducere, secretariat, consultanță juridică și recepție pentru clienți, birouri economice, care
totdată sunt şi birouri de medierea muncii.” (Pásztor - Szűcs, 2009: 43)

Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă trebuie să asigure în același

timp, și să asigure disponibilitatea şi accesibilitatea la pachetele de servicii care sunt oferite
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şi de Agența Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu privire la șomeri. După cum

am menționat mai sus, 41 de județe din țară lucrează în directa subordonare a agenţiei
naţionale.
Medierea muncii
Una dintre cele mai importante activități ale agențiilor județene, este serviciul de
mediere a muncii. Scopul de bază este de a crea legăturile către persoane fizice care doresc să
se angajeze și furnizorii de servicii de locuri de muncă, între companii. Toate agenție de

muncă va trebui să colecteze și să pună la dispoziție cu privire la oportunitățile de angajare

disponibile în domeniul libertății de șomeri locuri de muncă sau persoane. Pentru ca acest
lucru să fie posibil, desigur, de asemenea, este nevoie şi de cooperarea angajatorilor.
Conform art.10 din Legea 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru
ocuparea forţei de muncă judeţene, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile
lucrătoare, de la vacantarea acestora. Necomunicarea locurilor de muncă vacante constituie
contravenţie şi se sancţionează cu o amendă de 1500 – 2500 Ron.
Confirmarea locurilor vacante se realizează pe baza formularelor de înregistrare
disponibile la agenţia teritorială, care trebuiesc trimise sub format electronic, pentru a putea
fi introduce în baza de date.
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Angajatorul trebuie să se asigure că confidențialitatea datelor cu carecter de

naționalitate, etnie, religie, sex, orientare sexuală, sau orice alte informații private sunt trate

ca conform reglementărilor (Sancțiunile pentru discriminare sunt rezumate în HG nr. 137 /
2000.)
Deasemena, sunt obligaţi să refuze orice tip de ofertă de loc de muncă, care nu
corespunde cerinţelor, sau în care se face referire la persoana ce va fi angajtă.
Pentru ca, o persoană care este în căutarea unui loc de muncă să aibă acces la oferetele
de muncă disponibile, trebuie să fie înregistrat la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă, care
se află cel mai aproape de domiciliul acestuia. Pentru acesta, persoana aflată în căutarea unui
loc de muncă, are nevoie de următoarele:
 carte de identitate, original şi copie
 diplomele din care să reiasă studiile effectuate, original şi copie
 cartea de muncă sau documentul care înlocuieşte aceasta (adeverinţă de la
ultimul loc de muncă)
 adeverinţă medicală, din care să reiasă că persoana în cauză este sănătoasă,
pat d elucr, fără probleme de sănătate care să îngreuneze angajarea în anumite
posture, sau efectuarea anumitor servicii.
Angajatorii care angajează personal dintre cei şomeri, sunt obligaţi să comunice acest
lucru în termen de 3 zile, la sediul agenţiei.

Măsuri împotriva marginalizării
Legea 116/2002, cu privire la prevenirea şi combaterea marginalizării, acordă o
atenție deosebită tinerilor și a drepturilor lor fundamentale, cum ar fi dreptul la un loc de

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

muncă, dreptul la o locuință, dreptul la îngrijire medicală, educație, și instrumente de

prevenire a marginalizării. Sarcina instituțiilor publice este de a găsi soluții pentru a depăși
marginalizarea. Acest act legislativ, oferă acces la încadrarea în muncă persoanelor cu risc
de marginalizare.
Agenția Ocuparea Forței de Muncă Județeană trebuie să creeze un suport social

pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, care sunt expuse riscului de

excluziune profesională, care să faciliteze intrarea tinerilor în cauză pe piața forței de

muncă. Acești tineri au dreptul de a primi consiliere profesională și mediere, care este
garantat de către personalul calificat al Agenţiei.
Pentru integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile, acestea pot fi încardaţi de
către angajatori, al căror activitate este monitorizată de către Agenţie, pe baza unui contract
de solidaritate. Contractul poate fi încheiat pe maximum doi ani, dar nu mai puțin de un an.
Angajatorii care, pe baza unui contract de solidaritate angajează tineri, semnează un
contract de colaborare cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, pe baza căreia
beneficiază de un suport lunar până la împlinirea vârstei de 25 de ani al angajatului. (agenţia
va rambursa salarul de bază a tânărului în cauză, dar nu mai mult de 75% din valoarea
salarului net pe ţară)
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În cazul în care, după expirarea contarctului de solidaritate, va fi prelungit contractual
de muncă al tânărului, angajatoru va beneficia în continuare, de 50% din valoarea
îndemnizaţiei de şomaj, pe toată perioada pe care beneficia şi tânărul de aceasta, în cazul în
care îşi pierdea statutul de angajat, dar nu mai mult de 2 ani. Aceste plăţi de stimulare sunt
plătite din fondul de asigurare a şomajului.
În momentul încheierii acordului dintre Agenţie şi tineri, se consideră a fi priorităţi:


Tineri proveniţi din centrele de urgență sau instituțiile speciale de serviciu public





tineri cu copii în îngrijire, unici părinţi susţinători
tineri căsătoriţi cu copii
cupluri tinere, căsătoriţi



cuplu de tineri căsătoriți care au efectuat o pedeapsă de închisoare



alţi tinerii defavorizați

Agenția pentru Ocuparea Forței de Bihor, are 5 filiale, care sunt amplasate în următoarele

locații: Oradea, Belényes, Aleşd, Marghita și Salonta. În plus față de serviciile menționate

mai sus, oferă un program nou, care oferă noi posibilităţi de locuri de muncă pentru părțile
interesate.
Asociaţia pentru Munca Internaţională a Tinerilor (germană: Verein für Internationale
Jugendarbeit – VIJ) împreună cu Alianţa împotriva traficului de persoane şi prostituţie
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forţată (germană: Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution Baden
Württemberg) a înfiinţat un program internaţional de consiliere şi îndrumare pentru
emigrantele venite la lucru din Europa de Est. VIJ doreşte să creeze un lanţ internaţional de
protecţie pentru femeile ce au de gând să plece în străinătate. În cadrul proiectului înafară de
afară de Asociaţia Federală a VIJ participă şi asociaţiile ţinuturilor Bavaria şi Württemberg.
Acesta este un program de consiliere şi suport pentru femeile din Europa de est, care
doresc să se angajeze în străinătate, iar prin acest program se urmăreşte ca ele să poată
parcurge drumul din ţara de baştină, în străinătate, fără nicio frică şi în condiţii de siguranţă.
Proiectul a fost lansat pe 1 iunie 2011, va dura doi ani şi este dedicată ţărilor Ucraina,
Rusia şi România. Scopul proiectului este acela de:
 să faciliteze urmarea de cursuri pentru tinerele femei în mod intensiv atât înainte, cât
şi în timpul sau după emigrare. Prin aceasta ele pot să îşi îmbunătăţească
perspectivele de viitor din ţările lor de origine;
 să prevină traficul de femei şi exploatarea prin muncă deja în ţara de baştină: printr-o
consiliere individuală dar şi prin campanii de informare prin intermediul internetului,
în şcoli, universităţi şi în rândul tinerilor;
 crearea şi dezvoltarea de centre de consiliere din statele din Europa de Est;
 perfecţionarea consilierelor din Europa de Est şi de Vest şi promovarea schimbului
de experienţă;
 punerea în reţea a centrelor de consiliere din Europa de Est cu centrele de consiliere
VIJ din Germania;
 intermedierea de locuri de practică, de studiu, locuri pentru anul de voluntariat social,
locuri în cadrul programelor Au-pair precum şi de locuri de muncă pe termen mediu
şi lung în Germania;
 să sprijine şi să consilieze tinerele emigrante în timpul şederii lor în Germania la
urmarea unor cursuri de perfecţionare, la petrecerea timpului liber sau în situaţiile de
criză apărute;
 să ajute la dezvoltarea perspectivelor de viitor după repatriere prin consiliere la
urmarea unor perfecţionări, participarea la grupuri de întrajutorare, consiliere
profesională, ajutor în căutarea unui loc de muncă sau sprijinirea la înfiinţarea unui
start-up;
 să pună în legătură tinerele femei ce doresc să se repatrieze
În cazul în care solicitanţii nu găsesc totuşi un loc de muncă, nici pe lângă posibilităţile
mai sus enumerate, pot opta pentru solicitarea îndemnizaţiei de şomaj. Pentru acest lucru, sunt
noiţi să îndeplinească următoarele criterii:


să aibe cel puțin 12 luni lucrate, în ultimii doi ani (24 luni)
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să aibă nici un venit, dar dacă au, aceasta trebuie să fie mai mică decât suma
îndemnizațiilor de șomaj pe cap de locuitor



Nu poate avea împlinită vârsta de pensionare prevăzută de lege



în cazul absolvenților, care după finalizarea studiilor nu au găsit un loc de muncă






adecvat calificărilor în termen de 60 zile
sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vaârstă de
minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii
profesionale;
sunt persoane care, înainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost încadrate în
muncă şi care într-o perioadă de 30 de zile de la data lansării la vatră nu s-au putut
încadra în muncă.
să fie înregistraţi la orice agenție de ANOFM

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie
de stagiul de cotizare, după cum urmează: 75% din valoarea indicatorului social de referinta,
in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un
an; sau la această sumă se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de
bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în
funcţie de stagiul de cotizare.
Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, sunt:
 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;
 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;
 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.
În vederea stabilirii dreptului de îndemnizaţie de şomaj, şomerii sunt persoanele care se pot
găsi în una dintre următoarele situaţii:
 le-a încetat contractul individual de muncă sau contractul de muncă temporară din
motive neimputabile lor;
 le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
 le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost
încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării
definitive a activităţii angajatorului;
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a expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe baza de contract sau li s-a
desfăcut contractul din motive neimputabile lor;
le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive
neimputabile lor;
au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează
venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe ţară
au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au
redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;
le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în
perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este
posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării
definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;
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VIII. Anexe
Anexa 1. : Structura secretarului de stat responsabil pentru ocuparea forţei de muncă
Foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárság

Sursă:
http://www.kormany.hu/download/c/fc/a0000/FF%C3%81T%20szervezeti%20%C3%A1bra.
pdf 2012-10-02.
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Anexa 2: Instituţiile de reabilitare din Ungaria




















Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Budapesta
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Baranya
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Bács-Kiskun
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Békés
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Borsod-Abaúj-Zemplén
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Csongrád
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Fejér
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Győr-Moson-Sopron
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Hajdú-Bihar
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Heves
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Jász-Nagykun-Szolnok
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Komárom-Esztergom
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Nógrád
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Somogy
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Szabolcs-Szatmár
Bereg
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Tolna
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Vas
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Veszprém
Oficiul judeţean guvernamental pentru servicii de reabilitare din Zala

Sursă: www.nrszh.kormany.hu 2012. ianuarie 10.
Anexa 3.: Criterii pentru pregătirea planurilor de reabilitare personale –
Szempontrendszer a személyes rehabilitációs tervek elkészítéséhez

Datele angajatorului :
Denumirea angajatorului:
Denumirea postului:

Calificări, deprinderi

Cel mai înal nivel de studii, alte formări sau studii absolvite (specializări, cursuri de
calificare, cursuri postgraduale)
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În cazul în care angajatul şi-a intrerupt studiile, motivarea acesteia
Prin indicare specializărilor, o eventuală cartografiere a reorganizării, noi posture ce vor
putea fi ocupate de către angajat, respective finalizarea studiilor începute, care ar
promova în mare mărsură dezvoltarea profesională şi personală a agajatului.
Evaluarea capacităţii şi a caracteristilor angajatului

Scopul de bază, este identificarea

Obiectivul cheie este de a evalua pagubele, având în vedere tulburarările funcționale în ce

procent înfluenţează sau limitează realizarea lucrărilor din timpul de lucru. Pentru asta este

necesar să se cunoască istoricul medical la acel moment, cursul bolii curente (îmbunătățit,

stagnat sau deteriorant),

simptomele tipice, gradul de deteriorare, măsura de

conștientizare bolii. Trebuie să evaluăm dificultățile apărute în modul de viață, factorii de

inhibare respective cele de suport. Medicul de medicina muncii responsabil, trebuie să
decidă luând în considerare volumul de muncă şi capacitatea de lucru a angajatului.

În cazul testului de aptitudini fizice, măsurarea următoarelor funcții este indispensabilă:

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

testarea funcţiei pulmonare
testele cardiac, cu privire la suportarea efortului, a capacităţii de încărcare
examinarea efrotului muscular
Activităţile desfăşurate de către angajat şi posturile vacante

Publicaţia cu tiltul “Factori de sănătate la locul de muncă” (OMMK), prevede limitările,
handicapul, care exclude din anumite domenii de ocuparea forței de muncă a persoanelor în

cauză
Marcarea tipului de angajare

Natura muncii și legislația specifică ce fel de forme de angajre poate urma o persoană,

(lucrător la domiciliu, muncă la distanță, locuri de muncă protejate, ocuparea forței de

muncă integrată)

Dezvoltarea planului occupational prin implicarea persoanei în cauză, cu privire la
interesele, abilităţile, personalitatea şi expectanţele pieţei forţei de muncă
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Completarea acestui punct se face prin aplicare unui chestionar, în elaborarea căruia pot de

folos evaluările nevoilor de pe piața forței de muncă relaizate în cadrul servicii de sprijin

Prin compararea opțiunilor și capacităților se poate dezvolta cu planul de carieră necesar și

realist.

Formularea obiectivelor pe termen lung și scurt prinimplicarea persoanei vizate

Prin formularea a mai multor obiective mici și realiste și din rezultatele obținute de către

lucrători, se pot construi obiectivele pe termen mediu. Laitmotivul trebuie să fie un
sentiment de satirfacţie al angajaților, care sunt stimulante pentru a obține şi a formula şi

alte obiective, până un eșec ireal poate pune în pericol progresele realizate între timp.

www.hungary-romania-cbc.eu • www.huro-cbc.eu
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union.

HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour
market orientation of social professionals

Măsuri menite în identificarea și eliminarea obstacolelor cu privire la furnizarea de

condiții adecvate de muncă

Pentru dezbaterea acestei discuții și punerea în aplicare a condițiilor de muncă, este nevoie

de o cunoaștere aprofundată a capacității de muncă a lucrătorilor cu capacitatea de muncă

schimbată, care pot fi aşezate în paralel pentru îmbunătăţirea sau modificarea necesară.
Definirea elementelor procesului de susţiere şi ajutorare şi formele acesteia

Cererea înaintată include, de asemenea, oamenii care îi ajută, precum și modalități de

facilitare a accesului la aceste servicii. În acest moment, trebuie urmărit în detaliu, în
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măsură serviciile oferite și au influențat dezvoltarea individuală a lucrătorilor cu

handicap,este sau nu

posibil continuarea dezvoltării. Caracteristicile ergonomice ale

locurilor de muncă trebuie să fie specificate în această secțiune, și trebuie explicat efectele

de dezvoltare a acestora.

Tipurile de servii de sprijire disponibile
În cele mai multe cazuri deja au fost ataşate cererii de acreditare.

Formele de cooperare a angajatului
În realizarea planul de reabilitare nu este suficient expertiza şi experienţa specialistului de
reabilitare. În pregătirea planului, cel mai important factor în sine este persoana lucrătoare,
cu capacitate de lucru schimbată, care are nevoie de ajutor pentru a dezvolta o auto-

cunoaștere adecvată și a dobândi competențe profesionale avansate. Din cauza diferitelor

metode de utilizare ce pot afecta dezvoltarea unei persoane, cooperarea va fi dezvoltată cu
ajutorul specialistului. Iar tipul de cooperare, va impus de personalitatea specialistuuli,
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astfel poate fi conversație, activitate profesională, munca în folosul comunității etc. (De

exemplu, factorii care duc la realizarea de obiective a angajatului, pe termen scurt,

eforturile de promovare poate să conducă un jurnal)

Perioada de întocmire a evaluării – poate fi lunar, trimetrial, la şase luni, anual.

1. ianuarie 2007.
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Biroul de Ocuparea Forței de muncă și Social
Departamentul de acreditare
sursă: www.nrszh.gov.hu2012-01-10

Anexa 4. : Departamentul de reabilitare ocupațională și de acreditare -

Pregătirea raportului anual de activitate privind aspectele de muncă ale activitățile de
reabilitare

Vă rugăm să rețineți că premergător criteriilor descrise mai jos, sunt şi alte criteria diferite,

alte subiecte care sunt de asemenea specifice pentru o organizație, și care ar trebui să fie

examinate. Vă rugăm să evaluați acestea separat! Un aspect important al raportului anual
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este este că trebuie realizate împreună cu persoana în cauză, adaptate la procesul şi planurile
de reabilitare ale individului, și trebuie subliniate oportunitățile de dezvoltare ulterioară.

În plus față de prezentarea principalelor măsuri de îmbunătățire a raportării condițiilor

personale și materiale de reabilitare pentru ocuparea forței de muncă vor fi compilate din

tabelul din anexa 1 și în conformitate cu fișa de date prin completare în anexa 2.

Descrierea măsurilor luate pentru îmbunătățirea condițiilor personale și materiale de

reabilitarea ocupării forței de muncă ar trebui să fie luate în considerare separat



schimbările survenite în tehnologia aplicată la în condițiile de muncă,



impactul asupra stării de sănătate a persoanelor cu handicap și dezvoltarea
psihică a mijloacelor de servicii (extinse) de sprijin,
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măsuri de îmbunătățire a competențelor profesionale ale angajaților (interne,

externe și implementate la locul de muncă, în afara școlii, sau a educației în

școală, cadrul cursului de formare)


elemente interne de interes pentru a încuraja muncitorii să schimbe pe locuri de
muncă de calitate superioară.

Dezvoltarea prin reabilitare este o parte importantă a dorinței muncitorilor de învățare,

evaluare, recalificare și perfecționare. Trebuie evaluat modul în care acestea pot încuraja

muncitorii la o participare cât mai mare și cum pot dobândit noi cunoștințe, pe care le pot

aplica în activitatea lor, (eventual training-uri interne și puse în aplicare la locul de muncă,

în afara sistemului școlar, sau în cadrul acesteia).
Trebuie prezentat în amânunt în ce măsură şi în ce privinţă a ajutat reabilitarea persoanei în
cauză atât comisia de reabilitare cât şi specialistul de reabilitare, în vederea dezvoltării
personale şi profesionale a persoanei cu capacitatea de lucru schimbată.
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Raportul, semnat de un ofițer superior al angajatorului, trebuie trimis în exemplar original la
Oficiul Naţional de Reabilitare şi Social, până în 31 martie 2012.
Pentru pregătirea raportului anual de evaluare pentru şi indicații suplimentare privind

angajarea lucrătorilor cu abilități de lucru schimbate, sau cu privire la acreditarea
angajatorilor, se găsesc în anexa OG 176/2005 (IX. 2.)
Budapesta, 2011. 11. 23.

Oficiul Național pentru Reabilitare Socială și Reabilitare ocupațională
Departamentul de Acreditare

anexa nr.1

Scimbarea numărului de angajaţi
Statisctica numărului personalului* / persoană
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Eliberarea
certificatului de
acreditare

Denumire

2011. XII. 31.

Scimbări
+ -

1) Total angajaţi
din care: cu capacitate
de lucru schimbată

2) Locațiile, defalcate în

funcție de ramură
(în total)
din care: cu capacitate
de lucru schimbată
Printre care:
 Cu sănătate
deteriorată
 Persoanele cu
handicap
 Lucrători semicalificați



Lucrători calificați



Locuri de muncă
pentru cei cu studii
superioare
* Statisctica numărului personalului se socoteşte conform prevederilor KSH
anexa 2.
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FORMULAR



/Tipul și suma beneficiilor de reabilitare, ajutor pentru ocuparea forței de muncă
utilizate de către angajator în anul precedent
subvenţii salariale:………………………...mii Ft

asistență pe costuri de reabilitare:…………mii Ft

plăţi compensatorii.…….….……………...mii Ft


/ Modificarea filialelor, locaţiilor, de la eliberarea acreditării
nr.:……………………
din care:
locaţii acreditate:……………...
filiale acreditate:…………….



locaţii desfiinţate :……………………………
din care:
locaţii acreditate:……………...
filiale acreditate:…………….
/ Ce document de acreditare este în posesia angajatorului?
certificat de bază
certificat de cheie
de certificat de reabilitare
certificat condiționată

A se sublinia cel deţinut!


/ Planifică angajatorul obţinerea unui certificate de acreditare de mai mare rang *?
da
nu
dacă da, când: în anul 2012.
după anul 2012.
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A se completa doar de angajatorii cu reabilitarea de bază sau certificate de reabilitare
Anexa 5.: Situaţia şomajului în perioada 31 ianuarie 2003 şi 30 iunie 2012.
*

A munkanélküliség alakulása 2003. január 31. és 2012. június 30. között

Anexa 6: Rata şomajului
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