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Subiectul: Când se vor acorda banii pentru plata convențiilor dintre angajatori și Agențiile 

pentru Ocuparea Foreți de Muncă din țară  

 

 

Situația locurilor de muncă la nivelul județului Gorj este una foarte dificilă, ca urmare 

a măsurilor impuse de autorități în contextul pandemiei de COVID-19. Rata șomajului a ajuns 

la aproape 4%,  cu peste 5200 de șomeri în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea 

Forței de Muncă Gorj. Situația reală este însă mult mai gravă. Printre cei 5200 de șomeri 

indemnizați și neindemnizați, care sunt în evidențele AJOFM Gorj, nu se regăsesc și 

persoanele fără loc de muncă, dar neraportate agenției. Nu doar județul Gorj se confruntă cu 

problema șomajului crescut, situatia fiind dificilă la nivel național.  Cei mai vulnerabili șomeri 

sunt tinerii fără experiență în câmpul muncii, dar și persoanele trecute de vârsta de 45 de ani, 

pentru care găsirea unui loc de muncă este o reală problemă.   
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Astfel, sprijinirea acestui sector de către Guvern este extrem de importantă. La final de 

an 2020 a apărut o Ordonanță de Urgență care prevede că angajatorii vor putea primi 50% din 

salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei pentru 12 luni, cu respectarea unor 

condiții. În acest sens, angajatorii încheie o convenție cu AJOFM-urile, iar banii se vor acorda 

ulterior. Din păcate, acești bani nu au fost alocați, iar angajatorii se întreabă, pe bună dreptate, 

dacă îi vor mai primi. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog doamna ministru să îmi răspundeți la 

următoarele: 

 

 Există alocări bugetare pentru acoperirea sumelor solicitate de angajatori, în 

baza convențiilor încheiate cu Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de 

Muncă?  

 Dacă sunt alocați banii, concret, când se vor acorda solicitanților?  

 

 

 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc!    

 

 

Deputat PSD 

MIHAI WEBER 

 

 




