)
ROMÂN IA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA Nr._6_/ 2018
privind aprobare a Planului Judeţean de Inserţie Socioprofesionali pentru
perioada 2018-2020

având în vedere:
- referatul
aprobării

Direcţiei

Dezvoltare

şi

Cooperare nr. 245/09.01.2018 privind necesitatea

Planului Judeţean de Inserţie Socioprofesională pentru perioada 2018-2020;

- adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 16214/15.12.2017, prin care s-a transmis Planul judeţean
de inserţie socioprofesionala pentru perioada 2018-2020;
- adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui nr.
106/05.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 117/05.01.2018, conform
căreia

s-a asigurat consultar ea întreprinderilor sociale de

asistentă socială

de la nivel local

inserţie şi

a serviciilor publice de

şi judeţean;

în conformitate cu prevederile:

-art. 104 alin. (1) lit. d), alin. (6) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată,

cu modificările şi

completările

ulterioare;

-art. 25 lit. i) din Legea 219/2015 privind economia socială;
-art. 20 şi art. 21 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015
privind economia socială aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016;
în temeiul drepturilor conferite prin art. 106 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Dumitru Buzatu, Preşedinte al Consi/iul11i Judeţean Vaslui

DISPU N:

Art. 1 - Se

aprobă

Planul

Judeţean

de

Inserţie Socioprofesională

Vaslui pentru perioada 2018-2020 cuprins în anexa care face parte
dispoziţie .

integrată

al judeţului

din prezenta

Art. 2 - Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului judeţului, Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Vaslui.
Dată astăzi,

11 . 01 .

2018

PREŞEDINTE

TlŢIE PUBLICĂ
ADMI
DIRECŢIA
Director execut......_.ir,
Adriana Manuca~~ideş

Anexa la Dispozitia nr. 6/2018
Agenţia Judeţeană
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Preşedinte,

Dumitru BUZATU
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Plan judeţean de inserţie socioprofesională pentru anul 2018-2020
A. Context judeţean
O mare parte din persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile, se confruntă cu diverse forme de excluziune socială sau sunt expuse unui risc ridicat de
excluziune în moduri care sunt uneori, dar nu întotdeauna, asociate cu sărăcia. Deoarece grupurile vulnerabile întâmpină probleme specifice, acestea au
adesea nevoie de servicii integrate şi particularizate pentru a intensifica participarea lor socială şi/sau economică.
Tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de numărul lor, trebuie să li se ofere oportunităţi similare de a-şi atinge potenţialul şi de a deveni o parte activă a
societăţii.

În acest context, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui a depus şi va depune în continuare prin însăşi activitatea pe care o
eforturi menite să reducă sărăcia şi să promoveze incluziunea socială, printr-o serie de măsuri de inserţie socioprofesională în vederea atingerii
acestui obiectiv.
În anul 2015, a fost publicată Legea 219 privind economia socială, cu scopul de a încuraja activităţile organizate independent de sectorul public şi care
servesc interesului general prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil.
Pentru a promova activitatea economiei sociale şi implicit apariţia legii, AJOFM Vaslui a derulat activităţi de informare privitoare la aspectele prevăzute
în lege pe toate canalele media, prin organizare de întâlniri cu reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale, pe site-ul AJOFM, pagina Facebook, la
întâlnirile cu membrii Consiliului consultativ al AJOFM Vaslui.
~
De asemenea, odată cu apariţia legii, luna mai a fost declarată conform art. 22 din Legea 219/2015, drept „luna promovării economiei sociale" ocazie
~ cu care agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă organizează după stabilirea prealabilă a unui calendar, acţiuni de mediatizare a domeniului
· economiei sociale precum: mese rotunde, seminarii, comunicate de presă cu scopul identificării unor bariere în dezvoltarea sectorului economiei sociale.
În activitatea curentă a angajaţilor AJOFM Vaslui, sunt incluse de asemenea programe şi proiecte privind promovarea incluziunii sociale şi combaterii sărăciei
şi a discriminării, sprijinind persoanele defavorizate să aibă acces la piaţa muncii şi să-şi îmbunătăţească starea de sănătate şi condiţia socială.
Structura şomajului la nivelul judeţului Vaslui la data de 30.11.2017 este următoarea:
Total şomeri înregistraţi: 14227 persoane, din care: 1255 şomeri indemnizaţi (619 femei) si 12972 şomeri neindemnizati (4893 f,
Rata şomajului : 10,18 %;
Beneficiari de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat: 11339 persoane, din care 4132. femei.
Rezulta ca aproximativ 87,41 % din şomerii neindemnizati sunt beneficiari ai Legii nr. 416/2001.
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