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BULETIN INFORMATIV
Realizarea programului de ocupare a forţei de muncă în luna decembrie 2015
În luna decembrie a anului 2015, un număr de 1.121 persoane au fost intrate la măsurile active oferite de
A.J.O.F.M Teleorman, reuşindu-se ocuparea în muncă a 339 persoane, astfel:


239 persoane încadrate prin subvenţionarea locurilor de muncă;



28 persoane prin finalizarea unui curs de formare profesionala;



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



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



17 persoane prin acordarea de prima de încadrare;



9 persoane încadrate prin stimularea mobilităţii forţei de muncă;

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman ofera clientilor sai urmatoarele servicii:


informarea si consilierea profesionala;



medierea muncii;



formarea profesionala;



consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;



completarea, în conditiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor carora li s-a stabilit dreptul la
indemnizatia de somaj si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în
vigoare;



stimularea mobilitatii fortei de munca;



stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor;



stimularea angajatorilor care incadreaza in munca persoane in baza unui contract de ucenicie la locul de
munca;



acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;



efectuarea platii drepturilor de protectie sociala ce se suporta din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit
legii;



efectuarea platii creantelor salariale ce se suporta din Fondul de garantare pentru plata creantelor
salariale, în limitele si în conditiile prevazute de lege.



realizarea recrutarii si plasarii fortei de munca în strainatate.

Pentru informaţii suplimentare, privind măsurile active de ocupare, 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.
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