Nesecret
/A.J.O.F.M TR/28 SEPTEMBRIE 2016

BULETIN INFORMATIV
Realizarea programului de ocupare a forţei de muncă în perioada ianuarieaugust 2016

În perioada ianuarie – august 2016, un număr de 7.793 persoane au beneficiat de
măsurile active oferite de A.J.O.F.M Teleorman, din care 5.405 fiind încadrate în muncă
astfel:


4.332 persoane prin acordarea serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante;



5 persoane ocupate prin acordarea serviciilor de informare si consiliere;



116 persoane prin finalizarea unui curs de formare profesionala;



272 persoane beneficiare de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea
şomajului;



46 persoane încadrate prin stimularea mobilităţii forţei de muncă;



622 persoane încadrate prin subvenţionarea locurilor de muncă;



12 persoane prin acordarea de prima de încadrare.

839 de persoane din cele 5.405 incadrate in primele opt luni ale anului sunt tineri
cu varsta sub 25 de ani, 954 se incadreaza in grupa de varsta 25 – 35 de ani, 1.290
persoane au intre 35 si 45 de ani, iar un numar de 2.322 persoane au varsta peste 45 de
ani (dintre acestea 652 persoane au varsta peste 55 de ani).
Dupa mediul de rezidenta, 2.700 de persoane incadrate provin din mediul urban,
iar 2.705 persoane provin din mediul rural.
Persoanele care se inregistreaza ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca
beneficiaza de un pachet de masuri active, care este personalizat in functie de aptitudini
si competente profesionale:


informarea si consilierea profesionala;



medierea muncii;



formarea profesionala;
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consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei
afaceri;
completarea veniturilor salariale ale angajatilor;
stimularea mobilitatii fortei de munca.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa, de luni până joi
între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, Agenţiilor locale/Punctelor de
lucru, din raza de domiciliu sau pot accesa pagina web a instituţiei
www.teleorman.anofm.ro.

Nelu Ionel Oprea,
Director executiv
Intocmit,
Mihaela Cirjan-Marinescu
Inspector superior
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