2011, REȘITA

tel. 0255/21.21.60, e-mail: caras_severin@ajofm.anofm.ro

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă

VINERI

Severin

Caraş

P U B L I C A Ţ I E L U N A R Ă G R AT U I T Ă

Centrul de
Formare
Profesională

EURES,
portalul
mobilităţii
europene

PAGINA 2

PAGINA 4

"MUNCA!, singurul lucru pe care nu îl regretăm niciodată"

Pierre Benoit
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Prognoza meteo

Minim: 3°C
Maxim:12°C
Ploaie

Cadrele militare, poliţiştii, pompierii precum şi toate persoanele ce
beneficiază de prevederile OUG 54/2011, pentru a putea obţine aceste drepturi
trebuie să se înscrie la AJOFM Caraş Severin prin punctele de lucru ale acesteia
aflate în raza teritorială a domiciliului, ca şomeri neindemnizaţi în căutarea
unui loc de muncă şi să solicite o adeverinţă din care să rezulte că sunt şomeri
neindemnizaţi înscrişi în căutarea unui loc de muncă.
Pe lângă actele necesare pentru a fi luaţi în evidenţă ca şomeri neindemnizaţi
trebuie să prezinte o adeverinţă tip eliberată de unitate (documentul care atestă
încetarea raporturilor de serviciu sau trecerea în rezervă în cursul anului 2011).

Piața muncii a suferit schimbări
puternice în ultimul deceniu. Modificările
apărute au creat nevoia unei noi instituții.
Una modernă, flexibilă cu capacitatea de a
răspunde acestor provocări. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Caraș Severin, răspunde acestor provocări. Serviciile noastre se adresează şomerilor și agenților economici.
Principalul nostru obiectiv este creșterea
gradului de ocupare a forței de muncă și
implicit scăderea ratei șomajului.
Pentru realizarea obiectivelor noastre:
• organizăm, prestăm şi finanțăm, în condițiile legii, servicii de formare profesională
pentru persoanele neîncadrate în muncă;
• orientăm persoanele neîncadrate în
muncă și mediem între acestea și angajatorii din țară, în vederea realizării echilibrului dintre cerere și oferta pe piața internă a
forței de muncă;
• asigurăm servicii de stabilire, plată și
evidență a ajutoarelor, alocațiilor şi indemnizațiilor finanțate din bugetul asigurărilor
pentru șomaj;
• implementăm programe finanțate din
Fondul Social European;

Locuri
de muncă
vacante
PAGINA 3

Stagiul de cotizare

necesar pentru indemnizaţia de şomaj
inspector superior Zăvelcuță

Marius

În înţelesul Legii nr. 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare prin
stagiu de cotizare se înţelege perioada de
timp pentru care s-a datorat contribuţia
de asigurãri pentru şomaj atât de cãtre
asigurat, cât şi de angajator sau, dupã
caz, numai de cãtre asigurat, precum şi
perioada pentru care persoanele asigurate în sistemul asigurãrilor pentru şomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj au datorat şi au plãtit

contribuţia de asigurãri pentru şomaj;
Pentru a se pudea stabili dreptul la
indemnizaţie de şomaj asiguaţii trebuie
să aibă un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergãtoare datei înregistrãrii cererii de
acordare a acesteia.
La stabilirea perioadei de 24 de luni
nu se iau în calcul:
a) perioada de suspendare a raporturilor de muncã sau de serviciu, cu excep-

ţia perioadei de incapacitate temporarã
de muncã în care plata indemnizaţiei se
suportã de unitate, conform legii;
b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dacã aceasta nu depãşeşte 12
luni, pentru persoanele care le-au încetat
activitatea ca urmare a pensionãrii pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncã şi nu au
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.

Cursuri de calificare organizate de către Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin prin Centrul de Formare propriu şi prin furnizori autorizaţi
Cursul
- Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

Durata cursului

Studii minime

20 săptămâni

Învăţământ obligatoriu

- Inspector resurse umane

5 săptămâni

Studii superioare

- Bucătar

20 săptămâni

Învăţământ obligatoriu

- Zidar pietrar tencuitor

20 săptămâni

Învăţământ obligatoriu

- Lucrător finisor în construcţii

10 săptămâni

Studii incomplete

- Lucrător în comerţ

10 săptămâni

Şcoală generală

- Contabil

10 săptămâni

Liceu

- Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist

20 săptămâni

Învăţământ obligatoriu

- Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

20 săptămâni

Învăţământ obligatoriu

- Electrician exploatare medie şi joasa tensiune

20 săptămâni

Învăţământ obligatoriu

- Operator introducere, validare şi prelucrare date

10 săptămâni

Învăţământ obligatoriu

- Barman (curs de specializare)

5 săptămâni

Calificare ospătar

- Mozaicar

20 săptămâni

Învăţământ obligatoriu

- Cofetar-patiser

20 săptămâni

Învăţământ obligatoriu

- Îngrijitori bătrâni la domiciliu

10 săptămâni

Studii incomplete

- Confecţioner tâmplărie mase plastice şi aluminiu

20 săptămâni

Învăţământ obligatoriu

- Sudor

20 săptămâni

Învăţământ obligatoriu

Cursuri de formare profesională organizate prin proiecte din
fonduri europene şi prin furnizori autorizaţi
Cursul

Condiţii de participare

Lucrător în comerţ*
Bucătar*

Şomeri

Cofetar patiser*
Instalator*
Electrician*
Cofetar patiser*

Şomeri

Bucătar*
Lucrător finisor în construcţii*
Scafandru autonom*
Salvamar*
Sudor*

Şomeri cu vârsta de minim 18 ani,
studii medii
Şomeri

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

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

CELE MAI OCUPATE MESERII ÎN CARAŞ-SEVERIN
Meserie
muncitor necalificat la ambalare produse solide şi semisolide
muncitor necalificat la demolare clădiri, zidărie, mozaic, faianţa, gresie, parchet
şofer autocamion/masina de mare tonaj
lucrător comercial
muncitor necalificat în industria confecţiilor
confecţioner îmbrăcare volane în piele
vânzător
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
şofer autobuz
muncitor necalificat la ambalare produse sub forma de praf si granule

01.09.2011-30.09.2011

Codul COR
932005
931301
832401
522006
932006
733212
522004
932007
832301
932004

* 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.

Numărul de locuri
ocupate
21
20
17
17
14
12
10
9
6
6
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE
Denumire societate

Nr.
locuri

Calificare

ADRESA

SC CONSPROIECT SRL

inginer de cercetare in constr.
civile,industriale si agricole

1

REȘIŢA, Str: Gara CFR Nord, nr:1, ap:, Tel:221175

SC CONSPROIECT SRL

inginer economist

1

REȘIŢA, Str: Gara CFR Nord, nr:1, ap:, Tel:221175

S.C.EN ELISON IMPEX SRL

timplar universal

2

BOCȘA, Str. MUNCII, nr2, Tel:0748225820

SC AS GETAREX

functionar administrativ

1

CARANSEBEȘ, Str: George Enescu, nr:1

SC CONTINENTAL AP SRL

operator prelucrare cauciuc

1

Timișoara, Str: A IMBROANE, nr:9

SC DNP FINANCE SRL

operator xerox

1

Timișoara, Str: PROF DR. AP PODEANU, nr:144,
Tel:0256/247360

SC HARTLTRANS ROMANIA SRL

şofer autocamion/masina de mare tonaj

1

Timișoara, Str: CONST BRANCUSI, nr:7, Tel:0356173872

SC HARTLTRANS ROMANIA SRL

şofer autocamion/masină de mare tonaj

1

Timișoara, Str: CONST BRANCUSI, nr:7, ap:1,
Tel:0356173872

SC. PLASTOMET S.A.

lăcatuş constructii metalice si navale

1

REȘIŢA, Str: Valiugului, Tel:213817

SC. PLASTOMET S.A.

taietor cu flacara (autogen)

1

REȘIŢA, Str: Valiugului, nr:1, Tel:213817

SPITALUL JUD. DE URGENŢA REȘIŢA

asistent medical generalist

1

REȘIŢA, Str: Fagarașului, nr:18, Tel:227830

SPITALUL JUD. DE URGENŢA REȘIŢA

brancardier

1

REȘIŢA, Str: Fagarașului, nr:18, Tel:227830

SPITALUL JUD. DE URGENŢA REȘIŢA

infirmieră

1

REȘIŢA, Str: Fagarașului, nr:18, Tel:227830

SPITALUL JUD. DE URGENŢA REȘIŢA

operator calculator electronic si retele

1

REȘIŢA, Str: Fagarașului, nr:18, Tel:227830

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

6135

Nr. iniţial
şomeri femei

2841

Intrări
şomeri

Intrări şomeri
femei

Noi intraţi
şomeri

Ieşiri
şomeri

Ieşiri şomeri
femei

1169

542

1003

862

369

Nr. final
şomeri

6442

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

3014

5,14 %

5,33 %

4,98 %

9,12 %

9,10 %

Evoluția ratei șomajului în ultimele 12 luni

6
6%
4
2
3%
octombrie
2010

decembrie
2010

februarie
2011

aprilie
2011

Agenţia judeţeană/ Agenţia locală/ Punct de lucru

iunie
2011

august
2011

octombrie
2011

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Reşiţa

Reşiţa, str. Traian Lalescu nr.17, tel.: 0255/212380

Punct de lucru Bocşa

Bocşa, str.1 Decembrie 1918, nr.1, tel.: 0255/555900

Punct de lucru Caransebeş

Caransebeş, str. Cazărmii, bl 9, sc B, tel.: 0255/516323

Punct de lucru Oţelu Roşu

Oţelu Roşu, Str. Rozelor nr 2, tel.: 0255/533046

Punct de lucru Băile Herculane

Băile Herculane,Str.Mihai Eminescu nr.2, tel.: 0255/560484

Punct de lucru Bozovici

Bozovici, str. Policlinicii nr.1, tel.: 0255/242600

Punct de lucru Oraviţa

Oraviţa, str.1 Decembrie 1918, nr.60, 0255/571598

Punct de lucru Anina (Marti si Joi)

Anina, str.Sf.Varvara, bl.E,sc.3,ap.1, tel.: 0255/241317

Punct de lucru Moldova Nouă

Moldova Nouă, str. Şoseaua Dunării, nr.1, tel.: 0255/541069

Centrul de Formare Profesională

Reşiţa ,Str. Văliugului nr 103, tel.: 0255/221015

Publicaţie editată de AJOFM Caraş-Severin

V

IV
III

I
II

< 25 ani

< între 45 şi 50 ani

< între 25 şi 35 ani

< peste 50 ani

< între 35 şi 45 ani

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

Telefon: 0255-21.21.60

Rata șomajului

8

0

Şomeri angajaţi pe grupe de vârstă

9%

10

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

CARAŞ - SEVERIN

în curând

online

Ï

Publicaţie lunară gratuită,
tipărită exclusiv prin efortul propriu al
A.J.O.F.M. Caraş-Severin
Tiraj: 800 exemplare
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Portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă
Ţara

Nr.
loc.

Ocupaţie

Limbi straine

Salariu

e-mail

Telefon

Austria

drujbist

7

germană

1.200 euro ( net)

ar_eures@ajofm.anofm.ro

0257 254129
0257 211230

Danemarca

Stagiar-lucrător calificat în ferme de
creştere a animalelor;sere; ferme de
cultivare legume/fructe

25

engleză

aprox.1260 euro brut lunar.

gabriela_nedelcu@anofm.ro

021 3139141

Germania

Şef echipă STRESS

1

germană si engleză

negociabil

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

Germania

Senior inginer STRESS

1

germană si engleză

negociabil

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

1

germană si engleză

negociabil

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

1

germană si engleză

negociabil

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

1

germană si engleză

negociabil

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

4

italiană

aprox 2000 euro net/luna

gj_eures@ajofm.anofm.ro

0253 211568
218004

Germania
Germania
Germania
Italia

Manager Senior validare Stress
(Airbus)
Ingineri de proiectare aerostructuri
Inginer - specialitate tolerantă
distrugere
Medic recuperare medicină fizică sau
medic neurolog

Malta

Personal de aşteptare într-un
restaurant de 5 stele în Quatar

1

engleză fluent

negociabil

cs_eures@ajofm.anofm.ro

0255 212380 (int.23)

Malta

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

1

engleză vorbită
fluent

negociabil

cs_eures@ajofm.anofm.ro

0255 212380 (int.23)

Norvegia

sudor

2

engleză

18 – 22,5 EURO pe ora

sj_eures@ajofm.anofm.ro

0260 612 463

http://www.europa.eu/eures
continuare din pag. 1

reuşit sã se încadreze în muncã;
c) perioada cuprinsã între data suspendãrii raporturilor de muncã sau
de serviciu şi data încetãrii motivului
pentru care acestea au fost suspendate,
pentru persoanele care le-au încetat raporturile de muncã sau de serviciu din
motive neimputabile lor, în perioada de
suspendare a acestora;
d) perioada cuprinsã între data încetãrii raporturilor de muncã sau de
serviciu şi data rãmânerii definitive a
hotãrârii judecãtoreşti de reintegrare în
muncã, dacã aceastã perioadã nu depãşeşte 12 luni, pentru persoanele la care
reintegrarea în muncă, dispusã prin hotãrâre judecãtoreascã definitivă, nu mai
este posibilă la unitãţile la care au fost
încadrate în muncă anterior, din cauza în-

Acte dosar concediu
medical sarcină si lăuzie
ETAPA I. (în 24 ore de la semnarea
concediului medical)
♦ cerere de solicitare
♦ concediu medical
♦ copie certificat naştere copil
♦ copie certificat căsătorie
♦ declaraţie de la medic (anexa nr. 16 la
norme) + înştiinţare la Legea 76/2002
♦ dosar plic
NOTĂ. (suspendarea indemnizaţiei de
şomaj se face cu ziua anterioară primei zile
de concediu medical)
♦ carnet de şomaj
♦ carte de muncă
♦ copie certificate concediu medical.
♦ Dosar plic

cetãrii definitive a activitãţii, sau la unitãţile
care au preluat patrimoniul acestora.
În cazul persoanelor încadrate cu
contract individual de muncã cu timp
parţial, stagiul de cotizare se stabileşte
proporţional cu timpul efectiv lucrat,
prin cumularea stagiilor realizate în baza
contractelor individuale de muncã cu
timp parţial, pentru persoanele încadrate
cu contract de muncã temporarã, stagiul
de cotizare se stabileşte în funcţie de durata fiecãrei misiuni, respectiv de timpul
cât persoanele se aflã la dispoziţia agentului de muncã temporarã, între misiuni
şi totodata constituie stagiu de cotizare
şi perioadele pentru care angajatorul
este scutit, în condiţiile legii, de plata
contribuţiei datorate la bugetul asigurãrilor pentru şomaj.
Pentru persoanele care au avut raporturile de muncã sau de serviciu
suspendate, cu excepţia perioadei de

incapacitate temporarã de muncã în
care plata indemnizaţiei se suportã de
unitate, conform legii, stagiul minim
de cotizare se realizeazã prin cumularea
perioadei de asigurare realizate înainte
de suspendare cu perioada de asigurare
realizatã dupã reluarea activitãţii.
În situaţia persoanelor cărora le
- 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 şi persoanelor a căror 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, stagiul minim de cotizare se
realizeazã prin cumularea perioadelor de
asigurare realizate înainte de încetarea

Acte dosar somaj
pentru absolvenţi

Acte
dosar
somaj

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

♦ 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

raporturilor de muncã sau de serviciu,
iar pentru persoanele cărora le-au încetat
raporturile de muncã sau de serviciu din
motive neimputabile lor, în perioada de
suspendare a acestora, stagiul minim de
cotizare se realizeazã prin cumularea
perioadelor de asigurare realizate înainte
de suspendarea raporturilor de muncã
sau de serviciu.
Pentru stabilirea stagiului minim de
cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni
premergãtoare datei înregistrãrii cererii,
nu se iau în considerare perioadele care
reprezintã stagiu de cotizare utilizate
pentru stabilirea şi acordarea anterioarã
a unui drept la indemnizaţie de şomaj,
dar totuşi aceste perioade se iau în considerare la stabilirea perioadei pentru
care se acordã indemnizaţia de şomaj,
respectiv de 6, 9 sau 12 luni
MIRON STEFAN SILVIU
consilier juridic

NICI NU ŞTIŢI CUM VĂ POATE AJUTA UN TÂNĂR.

Stagiul de cotizare

ANGAJAŢI-L !

