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Prognoza meteo

Minim: 19°C
Maxim:34°C

În august 2011,
vor începe cursuri
de formare profesională !

Soare

Acte dosar somaj
♦ Adeverinta cu media celor 12 salarii
♦ Adeverinta venit de la Adm. Financiară
♦ Adeverinta medicala (medic de familie)
♦ Copii si original dupa cum urmeaza:
- Carte de identitate
- Certificat de nastere
- Certificat de casatorie
- Acte studii si calificare
- Carnet de munca
♦ Stagiul de cotizare (eliberat de AJOFM)
♦ Un dosar plic

Acte dosar somaj
pentru absolvenţi
ETAPA I. (în termen de 60 zile de la data
absolvirii)
♦ Carte de identitate
♦ Adeverinţă studii sau diplomă absolvire
♦ Adeverinţa medicala (medic de familie)

ANGAJAŢI-L !

ETAPA II. (după 60 zile de la data
absolvirii, dar nu mai târziu de 1 an)
♦ Copii şi original după cum urmează:
- Carte de identitate
- Certificat de naştere
- Certificat de căsătorie
- Diploma studii sau certificat absolvire
♦ Adeverinţă medicală (medic de familie)
♦ Adeverinţă venit de la Adm. Financiară.
♦ Dosar plic

NICI NU ŞTIŢI CUM VĂ POATE AJUTA UN TÂNĂR.

Mai multe detalii în pagina 2

Legea nr. 76/2002
Cine poate beneficia de indemnizaţie de şomaj ?
Pot beneficia de indemnizaţie de
şomaj persoanele care sunt în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta
de minimum 16 ani şi pânã la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, starea de sãnãtate şi capacitãţile fizice
şi psihice o fac apte pentru prestarea
unei munci nu au loc de muncã, nu
realizează venituri sau realizeazã,
din activitãţi autorizate potrivit legii,
venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii
ocupãrii forţei de muncã ( 500 lei )
şi sunt disponibile sã înceapã lucrul
în perioada imediat urmãtoare, dacã
şi-ar gãsi un loc de muncã.

Persoanele sus menţionate trebuie
să se gãsească în una dintre urmãtoarele situaţii:
a) le-au încetat raporturile de
muncã din motive neimputabile lor;
b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
c) le-a încetat mandatul pentru
care au fost numiţi sau aleşi, dacã anterior nu au fost încadraţi în munca
sau dacã reluarea activitãţii nu mai
este posibilă din cauza încetãrii
definitive a activitãţii angajatorului;
d) a expirat durata pentru care
militarii au fost angajaţi pe bază de
contract sau li s-a desfãcut contractul
din motive neimputabile lor;

e) le-a încetat raportul de muncă
în calitate de membru cooperator, din
motive neimputabile lor;
f) au încheiat contract de asigurare
pentru şomaj şi nu realizeazã venituri
sau realizeazã, din activitãţi autorizate
potrivit legii, venituri mai mici decât
valoarea indicatorului social de referinţã;
g) au încetat activitatea ca urmare
a pensionãrii pentru invaliditate
şi care, ulterior, au redobândit
capacitatea de muncã şi nu au reuşit
sã se încadreze în muncã;
h) le-au încetat raporturile de
muncã sau de serviciu din motive
continuare în pag. 4
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CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CARAŞ-SEVERIN
Şomerii interesaţi să participe la aceste cursuri
se pot adresa celei mai apropiate unităţi locale din
cadrul A.J.O.F.M. Caraş-Severin

Relaţii şi informaţii
suplimentare la sediul CFP Caraş-Severin din
Str.Valiugului, nr.103.
Program: luni-vineri, 8:30-16:30
Tel.: 0255/221015
E- mail: cs_formare@ajofm.anofm.ro; cs_mpm@ajofm.anofm.ro

Conform prevederilor OG. 129/2000 aprobată prin Legea nr. 375/2002 si Normele Metodologice 353/2002 ale
M.M.S.S.F si M.E.C.T, este autorizat în următoarele meserii
OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE
INSPECTOR RESURSE UMANE
CONTABIL
OSPATAR(CHELNER)VANZATOR IN UNITATI ALIMENTARE
BARMAN
LUCRATOR IN COMERT
BUCATAR
ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR
LUCRATOR FINISOR IN CONSTRUCTII
FRIZER-COAFOR-MANICHIURA-PEDICHIURA
INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI GAZE
ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASA SI MEDIE TENSIUNE
OPERATOR CONFECTIONER MASE PLASTICE ŞI ALUMINIU

Cursuri de formare profesională - august 2011
Nr.
crt.

Ocupaţia

Zona

Data
începere

Durata
(săptămâni)

Condiţii
acces

1

Îngrijitor batrâni la domiciliu

Oţelu Roşu

august 2011

10

Şcoala generală

2

Sudor

Bocşa

august 2011

20

Învăţământ obligatoriu

3

Operator confecţioner mase plastice şi
aluminiu

Reşiţa

august 2011

20

Învăţământ obligatoriu

4

Lucrător în comerţ *

Reşiţa

august 2011

10

Şcoala generală

5

Cofetar, patiser *

Reşiţa

august 2011

20

Învăţământ obligatoriu

8

Frizer - coafor - manichiură pedichiură *

Reşiţa

august 2011

20

Învăţământ obligatoriu

CELE MAI OCUPATE MESERII ÎN CARAŞ-SEVERIN
Data

Meserie

Codul COR

Pentru a vă înscrie la cursurile
de calificare aveți nevoie de
următoarele acte (originale şi
copii xerox):
● carte de identitate;
● certificat de naştere;
● certificat de casătorie;
● diplomă de studii (ultima formă de învăţământ absolvită);
● adeverinţă medicală din care să
rezulte că sunteţi apt/ă în meseria
solicitată;

01.07.2011-31.07.2011
Numărul de locuri ocupate

31/07/2011

asistent social

346001

21

31/07/2011

munc.necal.la demol.cladiri,zidarie,mozaic,faianta,gresie,parchet

931301

18

31/07/2011

muncitor necalificat in industria confectiilor

932006

17

31/07/2011

sofer autocamion/masina de mare tonaj

832401

16

31/07/2011

lucrator comercial

522006

16

31/07/2011

sofer de autoturisme si camionete

832201

8

31/07/2011

munc.necal.la amb.prod.solide si semisolide

932005

8

31/07/2011

ingrijitor animale

921101

6

31/07/2011

manipulant marfuri

933005

6

31/07/2011

ospatar (chelner)

512302

6

31/07/2011

vinzator

522004

6

Toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot obține informații actualizate privind ofertele înregistrate în evidența
A.J.O.F.M. Caraş-Severin (atât pentru locurile de muncă vacante în judeţul Caraş-Severin cât şi în străinătate) în fiecare zi lucrătoare, între
orele 8.30-16.30 apelând numerele de telefon:
0255.21.21.60 sau 0255.212.380 sau pe website-ul instituţiei: http://www.ajofmcs.ro
* Aceste cursuri se desfășoară din fonduri europene, fapt pentru care persoanele care participă la programele de formare profesională vor primi o bursă după absolvirea cursului.
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Portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă
Tara

Ocupatie

Nr
posturi

Limbi straine

Salariu

e-mail

Telefon

negociabil

ar_eures@ajofm.anofm.ro

0257 211791; 214311

Austria

mecanic auto

1

germana , nivel mediu. Engleza si
maghiara constituie un avantaj.

Danemarca

Stagiari - lucratori calificati in ferme

40

Engleza - bine

1260 euro/luna/brut.

ag_eures@ajofm.anofm.ro

0248 222415

Germania

asistente/asistenti medicali

10

Germana

2000 euro brut/luna

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

Germania

Bucatar

80

Limba germana

1500 - 2000 euro brut/ luna

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

Germania

Ajutor bucatar

20

Limba germana

1200 - 1400 euro brut/luna

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

Germania

Sef echipa STRESS

1

Germana si engleza

Negociabil

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

Germania

Senior inginer STRESS

1

Limba germana si engleza

Negociabil

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

Germania

Manager Senior validare Stress
(Airbus)

1

Limba germana si engleza

Negociabil

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

Germania

Ingineri de proiectare aerostructuri

1

Limba germana si engleza

Negociabil

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

Germania

Inginer - specialitate toleranta
distrugere

1

Limba germana si engleza;
constituie avantaj limba franceza.

Negociabil

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

Lituania

inginer in domeniul energetic

1

engleza si rusa

2000-3000

il_eures@ajofm.anofm.ro

0243 231809

Lituania

Inginer constructor- sef de santier

1

rusa, engleza

2500-3500

vs_eures@ajofm.anofm.ro

235.318184

Malta

Personal de asteptare intr-un
restaurant de 5 stele in Quatar

1

engleza fluent

negociabil

cs_eures@ajofm.anofm.ro

0255 212380 (int.23)

Malta

Manager de restaurant intr-un
restaurant francez la Perla in
Quatar

1

Engleza vorbita fluent

Negociabil

cs_eures@ajofm.anofm.ro

0255 212380 (int.23)

Polonia

Cercetator biomedical

6

engleza-avansat , scris, citit

5500 zloti polonezi/luna

bt_eures@ajofm.anofm.ro

0231 536791

Polonia

post-doctorand

4

engleza-avansat , scris, citit

9500 zloti polonezi/luna

bt_eures@ajofm.anofm.ro

0231 536791

Polonia

Cercetator asociat

3

engleza-avansat , scris, citit

5500 zloti polonezi/luna

bt_eures@ajofm.anofm.ro

0231 536791

Romania

AGENT CUMPARARI

1

-

-

bh_eures@ajofm.anofm.ro

0259469273

Romania

LUCRATOR IN BUCATARIE

1

-

-

bh_eures@ajofm.anofm.ro

0259469273

Romania

MACARAGIU, MACARALE
PLUTITOARE

1

RUSA

1200 LEI/LUNA

cs_eures@ajofm.anofm.ro

0255 212160

Romania

bucatar

1

romana

670-800 lei/luna

sv_eures@ajofm.anofm.ro

0230 523279

Romania

BUCATAR

1

Albaneza

1000 lei/luna

cs_eures@ajofm.anofm.ro

0255 212160

Romania

DIRECTOR SOCIETATE
COMERCIALA

1

Albaneza

1000 lei/luna

cs_eures@ajofm.anofm.ro

0255 212160

RATA ŞOMAJULUI ÎN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN LA SFÂRŞITUL LUNII IULIE 2011
Nr.
iniţial
şomeri

5934

Nr. iniţial
şomeri femei

2631

Intrări
şomeri

Intrări şomeri
femei

Noi intraţi
şomeri

Ieşiri
şomeri

Ieşiri şomeri
femei

1170

564

1033

973

431

Repartizarea şomerilor în funcţie
de nivelul de pregătire

Nr. final
şomeri

6131

Nr. final şomeri
femei

Rata
şomajului

Rata şomajului
feminină

Rata şomajului
masculină

Rata şomajului
an anterior

Rata şomajului feminină în
aceaşi lună a anului anterior

2764

4,69 %

4,62 %

4,75 %

9,69 %

9,41 %

Evoluția ratei șomajului în ultimele 12 luni

12 %

10

Numărul de șomeri

8
4000

9%
6

3000
2000

4

6%

Rata șomajului

5000

1000

2
0

Primar,
gimnazial şi
profesional

Liceal şi
postliceal

Universitar

iulie 2011
Telefon: 0255-21.21.60
Publicaţie editată de AJOFM Caraş-Severin

0

3%
august
2010

octombrie
2010

decembrie
2010

februarie
2011

Redactor şef: Marius ZĂVELCUŢĂ
REDACTORI: Ramaian Mitrică, Sebastian Buzori, Miron Ştefan Silviu
Responsabil ziar: Sebastian Buzori
TEHNOREDACTOR: Marius Zăvelcuţă

aprilie
2011

iunie
2011

august
2011

Publicaţie lunară,
tipărită exclusiv prin efortul propriu al
A.J.O.F.M. Caraş-Severin
Tiraj: 200 exemplare
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE
NUME

CALIFICARE

NR.

ADRESA_LOCMUNCA

1

Str: CALEA TIMISORII__CANT IMR_, nr:, bl:, ap:, Tel0255211143:

ingrijitor animale

1

Timisoara, Str: B-DUL CETATII, nr:7-9, Tel:0256/278841

munc.necal.la demol.cladiri,zidarie,mozaic,faianta,gresie,parchet

1

—

SC DARIA & CATALIN SRL

lucrator sortator deseuri reciclabile

SC SMITHFIELD FERME SRL
ST SALTIM SLATINA TIMIS
SC AUTOMOTIVE WIKING SYSTEM SRL

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

1

BUCHIN, Str: Buchin, Tel:0255 / 507600

SC CONSTRUCT 102 SA

dulgher (exclusiv restaurator)

1

CARANSEBES, Str: Sesu Rosu, nr:4, Tel:514215

SC BON-TRANS SRL

sofer autocamion/masina de mare tonaj

1

Marghita, Str: C REPUBLICII, nr:140, Tel:0756777770

Cine poate beneficia de
indemnizaţie de şomaj ?
continuare din pag. 1

neimputabile lor, în perioada de
suspendare a acestora, potrivit legii;
j)
reintegrarea în muncă,
dispusã prin hotãrâre judecãtoreascã
definitivă, nu mai este posibilă la
unitãţile la care au fost încadrate în
muncă anterior, din cauza încetãrii
definitive a activitãţii, sau la unitãţile
care au preluat patrimoniul acestora;
k) le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv pe baza convenţiei
civile.
Pe lângă persoanele care se găsesc în aceste situaţii sunt asimilate şi
persoanele care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) sunt absolvenţi ai instituţiilor
de învãţãmânt, în vârstã de minimum
16 ani, care într-o perioadã de 60 de
zile de la absolvire nu au reuşit sã se
încadreze în muncã potrivit pregãtirii
profesionale considerându-se cã nu au
reuşit sau nu au putut sã se încadreze în
muncã dacã fac dovada cã în perioada
de 60 de zile de la data absolvirii
s-au înregistrat la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncã judeţene
sau a municipiului Bucureşti ori la
alţi furnizori de servicii specializate
pentru stimularea ocupãrii forţei de
muncã, acreditaţi în condiţiile legii
sau care nu se supun potrivit legii
condiţiei de acreditare, în vederea
medierii pentru încadrare în muncã,
dovada înregistrãrii la furnizorii de
servicii specializate pentru stimularea

ocupãrii forţei de muncã se face cu o
adeverinţã eliberatã de furnizori, prin
care se certificã data înregistrãrii persoanei în evidenţele proprii.
b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în
vârstã de minimum 16 ani, care nu
au reuşit sã se încadreze în muncã
potrivit pregãtirii profesionale.
În situaţia în care vă regăsiţi în
categoria de persoane sus menţionate
puteţi beneficia de indemnizaţie de
şomaj dacă aveţi un stagiu de cotizare
de minimum 12 luni in ultimele 24 de
luni premergãtoare datei înregistrãrii
cererii, nu realizaţi venituri sau realizaţi, din activitãţi autorizate potrivit
legii, venituri mai mici decât valoarea
indicatorului social de referinţã, în
vigoare, nu îndepliniţi condiţiile de
pensionare, conform legii, sunteţi înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă în a cãror rază teritorialã aveţi domiciliul sau, dupã caz,
reşedinţa, dacã aţi avut ultimul loc de
muncă ori aţi realizat venituri in acea
localitate.
Persoanele asimilate beneficiazã
de indemnizaţii de şomaj dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele
condiţii:
a) sunt înregistraţi la agenţiile
pentru ocuparea forţei de munca
in a cãror raza teritorialã îşi au
domiciliul;
b) nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât
valoarea indicatorului social de
referinţã, în vigoare;
c) nu îndeplinesc condiţiile de

Agenţia judeţeană/ Agenţia locală/ Punct de lucru

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Caraş-Severin
Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Reşiţa
Punct de lucru Bocşa
Punct de lucru Caransebeş
Punct de lucru Oţelu Roşu
Punct de lucru Băile Herculane
Punct de lucru Bozovici
Punct de lucru Oraviţa
Punct de lucru Anina (Marti si Joi)
Punct de lucru Moldova Nouă
Centrul de Formare Profesională

pensionare, conform legii.
Prin motive neimputabile, se înţelege:
a) încetarea raportului de muncã
în temeiul art. 56 lit. b), e), f), h) şi
j), art. 61 lit. c) şi d), art. 65 alin. (1),
art. 94 alin. (4) din Legea nr. 53/2003
- Codul muncii, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare;
b) încetarea raportului de muncã
la iniţiativa angajatorului, prin
notificare scrisã, în temeiul art. 31
alin. (4^1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare;
c) încetarea de drept a raportului
de muncã al asistentului personal al
persoanei cu handicap grav în cazul
decesului persoanei cu handicap grav,
în temeiul art. 39 alin. (4) din Legea
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicatã, cu modificãrile
ulterioare;
d) încetarea raportului de serviciu
în temeiul art. 98 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicatã,
cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, cu excepţia cazului în
care funcţionarul public nu mai
îndeplineşte condiţia prevãzutã la art.
54 lit. a) din aceeaşi lege;
e) încetarea raportului de serviciu
în temeiul art. 98 alin. (1) lit. e) şi h) şi
art. 99 alin. (1) din Legea nr. 188/1999
, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) încetarea contractului soldaţilor
şi gradaţilor voluntari angajaţi pe
bazã de contract când sunt clasaţi

«inapt pentru serviciu militar» sau
«apt limitat» de cãtre comisiile de
expertizã medico-militarã;
g) încetarea contractului soldaţilor
şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bazã
de contract, pentru motive sau nevoi
ale Ministerului Apãrãrii Naţionale şi
ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
h) încetarea contractului soldaţilor
şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bazã
de contract care nu mai îndeplinesc
condiţiile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale,
respectiv al ministrului administraţiei
şi internelor, pentru ocuparea
funcţiei;
i) încetarea contractului soldaţilor
şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bazã
de contract ca urmare a retragerii avizului de securitate specific clasei sau
nivelului de secretizare a informaţiilor
la care urmeazã sã aibã acces de cãtre
autoritãţile competente;
j) încetarea contractului soldaţilor
şi gradaţilor voluntari la expirarea
termenului contractului, în situaţia în
care nu sunt posibilitãţi de reînnoire,
din cauza reducerii funcţiilor ca urmare a desfiinţãrii, restructurãrii sau a
dislocãrii unitãţii, precum şi în situaţia
în care una dintre pãrţi nu mai opteazã
pentru reînnoirea contractului;
k) încetarea contractului soldaţilor
şi gradaţilor voluntari la împlinirea limitei de vârstã în serviciu, stabilitã prin
ordin al ministrului apãrãrii naţionale.
MIRON STEFAN SILVIU
consilier juridic

Adresa şi telefon
Reşiţa, Str. Traian Lalescu nr. 17, jud. Caraş-Severin ,
tel/fax: 0255/212160, 213064, 214095,
telverde: 0800802275,
E-mail: caras_severin@ajofm.anofm.ro,
Website: www.ajofmcs.ro
Reşiţa, str. Traian Lalescu nr.17, tel.: 0255/212380
Bocşa, str.1 Decembrie 1918, nr.1, tel.: 0255/555900
Caransebeş, str. Cazărmii, bl 9, sc B, tel.: 0255/516323
Oţelu Roşu, Str. Rozelor nr 2, tel.: 0255/533046
Băile Herculane,Str.Mihai Eminescu nr.2, tel.: 0255/560484
Bozovici, str. Policlinicii nr.1, tel.: 0255/242600
Oraviţa, str.1 Decembrie 1918, nr.60, 0255/571598
Anina, str.Sf.Varvara, bl.E,sc.3,ap.1, tel.: 0255/241317
Moldova Nouă, str. Şoseaua Dunării, nr.1, tel.: 0255/541069
Reşiţa ,Str. Văliugului nr 103, tel.: 0255/221015

