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 Având în vedere toate aceste aspecte, vă solicit să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. În cadrul celor două rectificări bugetare din 2020 au fost prevăzute sume în plus în bugetul 

asigurărilor pentru șomaj pe 2020 destinate subvențiilor acordate angajatorilor care încadrează 

în muncă șomeri, în condițiile Legii nr.76/2002? Dacă da, vă rugăm să menționați sumele 

prevăzute cu această destinație. 

2. Care este stadiul proiectului depus de ANOFM la DG PECU? 

3. De ce Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă nu au încheiat nicio convenție nouă în 

acest an? 

 

 

Vă mulţumesc! 

 

Deputat Anişoara RADU 

  TULCEA 

 

 

 

Solicit răspuns scris. 

Data: 02.09.2020 




