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Legea nr. 76/2002 şi ce este şomerul
Î

acordă servicii de calitate la cele
mai înalte standarde, încercând
să mulțumească toate persoanele fizice și juridice care se
adresează instituției noastre.
inspector principal Sebastian

Buzori
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g) îmbunãtãţirea structurii ocupãrii pe ramuri economice şi zone
geogra ice;
h) creşterea mobilitatii forţei
de muncă în condiţiile schimbãrilor
structurale care se produc în economia naţională;
i) protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurãrilor pentru
şomaj.
În aplicarea prevederilor legi
sunt excluse orice fel de discriminãri
pe criterii politice, de rasă, naţionalitate, origine etnicã, limbă, religie, categorie socialã, convingeri,
sex şi varstă privind piaţa muncii.
Termeni şi expresii utilizate.
În sensul prevederilor legi, termenii şi expresiile de mai jos au
urmãtoarele semni icaţii:
I. angajator - persoana juridicã
sau persoana izică cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori
sucursala, iliala, agenţia, reprezentanţa din România a unei persoane juridice strãine cu sediul în
strãinãtate, autorizată potrivit legii,
care încadreazã forţa de muncă în
condiţiile legii;
II. loc de muncă - cadrul în
care se desfãşoarã o activitate din

Evoluția ratei șomajului în ultimele 12 luni
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Rata șomajului

A.J.O.F.M. Caras-Severin,

n România iecãrei persoane
îi sunt garantate dreptul de
a-şi alege liber profesia şi locul
de muncă, precum şi dreptul la
asigurãrile pentru şomaj.
Legea nr. 76/2002 reglementeazã mãsurile pentru realizarea
strategiilor şi politicilor elaborate
în vederea protecţiei persoanelor
pentru riscul de şomaj, asigurãrii
unui nivel ridicat al ocupãrii şi
adaptãrii forţei de munca la cerinţele pieţei muncii. Mãsurile
prevãzute de lege au drept scop
realizarea urmãtoarelor obiective
pe piata muncii:
a) prevenirea somajului şi combaterea efectelor sociale ale acestuia;
b) încadrarea sau reâncadrarea
în muncă a persoanelor în cãutarea
unui loc de muncă;
c) sprijinirea ocupãrii persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate ale populaţiei;
d) asigurarea egalitãţii sanselor
pe piaţa muncii;
e) stimularea şomerilor în vederea ocupãrii unui loc de muncă;
f) stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în cãutarea unui loc de muncă;

care se obţine un venit şi în care se
materializează raporturile juridice
de muncă sau raporturile juridice
de serviciu;
III. persoana în cãutarea unui loc
de muncă - persoana înregistratã la
Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă sau la alt furnizor
de servicii de ocupare, acreditat în
condiţiile legii, pentru a i sprijinită
în ocuparea unui loc de muncă;
IV. şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele
condiţii:
a) este în cãutarea unui loc de
muncă de la vârsta de minimum 16
ani şi până la îndeplinirea condiţiilor
de pensionare;
b) starea de sãnãtate şi capacităţile izice şi psihice o fac aptă
pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizeazã venituri sau realizeazã din
activitãţi autorizate potrivit legii
venituri mai mici decât indemnizaţia
de şomaj ce i s-ar cuveni potrivit
prezentei legi;
d) este disponibilã sa înceapã
lucrul în perioada imediat urmãtoare
dacã s-ar gãsi un loc de muncă;
continuare în pag. 4
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CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CARAŞ-SEVERIN
conform prevederilor OG. 129/2000 aprobată prin legea nr. 375/2002 si Normele Metodologice 353/5202 ale
M.M.S.S.F si M.E.C.T, este autorizat in urmatoarele 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

Reşiţa, Str.Valiugului, nr.103

În perioada iunie — iulie 2011, vor fi organizate următoarele
Pentru a vă înscrie la cursurile
cursuri de formare profesională :
de calificare aveți nevoie de
Nr.
crt.

Ocupaţia

Zona

Data
începere

Durata
(săptămâni)

Condiţii
acces

Reşiţa, Oţelu Roşu,
Oraviţa

iunie 2011

10

Şcoala generală

1

Îngrijitor batrâni la domiciliu

2

Sudor

Bocşa

iunie 2011

20

Învăţământ obligatoriu

3

Operator confecţioner mase plastice şi
aluminiu

Reşiţa

iunie 2011

20

Învăţământ obligatoriu

4

Lucrător în comerţ *

Reşiţa

iulie 2011

10

Învăţământ obligatoriu

5

Bucătar *

Reşiţa

iulie 2011

20

Învăţământ obligatoriu

6

Zidar - pietrar - tencuitor *

Reşiţa

iulie 2011

20

Învăţământ obligatoriu

7

Lucrător finisor în construcţii *

Reşiţa

iulie 2011

10

Învăţământ obligatoriu

8

Frizer - coafor - manichiură pedichiură *

Reşiţa

iulie 2011

20

Învăţământ obligatoriu

9

Instalator instalaţii tehnico sanitare şi gaze *

Reşiţa

iulie 2011

20

Învăţământ obligatoriu

10

Electrician exploatare joasă medie tensiune *

Reşiţa

iulie 2011

20

Învăţământ obligatoriu

urmatoarele acte (originale si
copii xerox):
● carte de identitate;
● certificat de nastere;
● certificat de casatorie;
● diploma de studii (ultima
forma de invatamant absolvita);
● adeverinta medicala din care
sa rezulte ca este apt in meseria
solicitata;

Şomerii interesaţi să participe la aceste cursuri
se pot adresa celei mai apropiate unităţi locale din reţeaua A.J.O.F.M. Caraş-Severin
Relatii 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

* 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.
loc

Austria

mecanic auto

Austria

Limbi straine

Salariu

E-mail

Telefon

1

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

negociabil

ar_eures@ajofm.anofm.ro

0257 211791; 214311

muncitor forestier, drujbist

30

obligatoriu limba germana,nivel mediu

1.100 euro (net)/luna

ar_eures@ajofm.anofm.ro

0257 211791; 214311

Belgia

sef sectie (experienta in
tricotaj circular)

1

engleza/franceza/germana fluent

negociabil

bc_eures@ajofm.anofm.ro

0234 541 676 si
0234 576 736

Danemarca

medic oftalmolog

2

engleza - foarte bine

circa 6.800 euro brut pe luna.

gabriela_nedelcu@anofm.ro

021 3139141

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

aprox. 2000 euro brut/luna

buc_eures@ajofm.anofm.ro

021 3165508

Italia

sofer autocamion

2

italiana

1300 EUR brut/luna

gj_eures@ajofm.anofm.ro

0253 211568; 218004

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

director magazin

1

turca, germana

770 LEI/LUNA

hd_eures@ajofm.anofm.ro

0254 216 151

Romania

guvernanta

1

engleza - avansat

190 Euro/Brut/Luna

br_eures@ajofm.anofm.ro

0239 611386

Romania

agent cumparari

1

nespecificat

770 ron lunar

sj_eures@ajofm.anofm.ro

0260 612 463

Romania

cantaragiu

1

NU

NEGOCIABIL

sv_eures@ajofm.anofm.ro

0230 523279

Romania

comisioner

1

NU

NEGOCIABIL

sv_eures@ajofm.anofm.ro

0230 523279

Spania

inginer software

5

engleza - fluent

24.000 - 30.000 euro brut/an

vl_eures@ajofm.anofm.ro

0350 419.715

Spania

inginer calitate

5

engleza - fluent

24.000 - 30.000 euro brut/an

vl_eures@ajofm.anofm.ro

0350 419.715

Spania

inginer proiectare hardware

5

enlgeza - fluent

24.000 - 30.000 euro brut/an

vl_eures@ajofm.anofm.ro

0350 419.715

Spania

inginer pentru validare
software si hardware

5

engleza - fluent

24.000 - 30.000 euro brut/an

vl_eures@ajofm.anofm.ro

0350 419.715

CELE MAI OCUPATE MESERII ÎN CARAŞ-SEVERIN
Data
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011

Meserie
munc.necal.la demol. cladiri, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet
confectioner cablaje auto
sofer autocamion/masina de mare tonaj
manipulant marfuri
lucrator comercial
muncitor necalificat in industria confectiilor
agent securitate
bucatar
masinist la masini pentru terasamente (ifronist)
munc.necal.la intret.drumuri,sosele,poduri,baraje
vinzator

Codul COR
931301
724114
832401
933005
522006
932006
516901
512201
833201
931203
522004

01.05.2011-31.05.2011
Numărul de locuri ocupate
84
54
52
46
34
27
21
15
12
12
12

Toate persoanele aflate in cautarea unui loc de muncă pot obține informații actualizate privind ofertele înregistrate
in evidența A.J.O.F.M. Caras-Severin 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

CUM POŢI SOLUŢIONA UN CONFLICT FĂRĂ A APELA LA INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI
A

proape toate societăţile comerciale se izbesc de problema conflictelor ivite în situaţii de
executare a contractelor, interpretarea
acestora, rezilierea lor, somaţii de plată,
pretenţii etc. Până în momentul de faţă
aceste inconveniente se soluţionau de
instanţele de judecată prin intermediul
unor procese costisitoare şi de lungă
durată ce duc la perturbarea bunei
desfăşurări a activităţii societăţilor la

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

blocarea lichidităţilor şi chiar la imposibilitatea recuperărilor sumelor de
bani deşi vă aflaţi în posesia unei sentinţe definitive, irevocabile şi investită
cu titlul executoriu. Pentru rezolvarea
acestor inconveniente începând cu anul
2006 prin publicarea în Monitorul
Oficial a Legii nr. 192 / 2006 aceste
inconveniente pot fii soluţionate prin
apelarea la un mediator profesionist.
Este normal ca la aflarea unei ast-

fel de informaţii să vă întrebaţi ce este
mediatorul ?
În acest mic articol de informare
voi încerca a vă explica acest lucru,
urmând ca în numerele viitoare ale
micului nostru ziar informativ a vă
prezenta şi alte aspecte ale acestei noi
„ instituţii a medierii”.
Mediatorii sunt terţe persoane cu
o pregătire specială care au rolul de
a ajuta părţile să deblocheze comu-

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

nicarea dintre ele şi de ale sprijini să
ajungă la o soluţionare favorabilă, a
conflictului, ambelor părţi, pe principiul fiecare parte câştigă.
Mediatorii sunt persoane imparţiale
şi neutre ce nu intervin în soluţionarea
conflictului, conflictul fiind soluţionat
de însăşi părţile implicate în procesul
de mediere.
MIRON STEFAN SILVIU
consilier juridic

Publicaţie lunară,
tipărită exclusiv prin efortul propriu al
A.J.O.F.M. Caraş-Severin
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BURSA LOCURILOR
DE MUNCA

CARANSEBEŞ
— intre orele 9.00-12.00
Locuri de muncă vacante în judeţul Caraş-Severin
24.06.2011

Angajatorii interesati pot depune ofertele de locuri de munca vacante, inclusiv in ziua
Bursei, la AJOFM Caras-Severin sau la cel mai apropiat punct de lucru
NR.
CRT.

1

MESERIA

DENUMIRE SOCIETATE

SC.PROFI CHAIRS SRL

NR.
LOC.

Fochist

1

Macaragiu

1

Derulatorist

1

ADRESA FIRMEI

TELEFON

CARANSEBEŞ, Str.M.EMINESCU, Nr.23

0744-707274

TIMIŞOARA, Str. BADER , Nr.1

0256-434575

CARANSEBEŞ, Str.ARDEALULUI , Nr.121

0748-161706
0731-084107

Muncitor necalificat

5

Şofer

10

Gestionar

3

SC.TERMOCONSTRUCT SRL

Muncitor necalificat

2

4

SC.SILV GABIONE SRL

Muncitor necalificat

2

OTELU ROŞU

5

SC.AMG INFINITY PROD CONSTRUCT SRL

Tâmplar

2

CARANSEBEŞ, C-lea SEVERINULUI, Nr.35

0727-388979

6

SC.GURGU PROD COM SRL

Tâmplar

2

BORLOVA, Nr.130

0727-388979

2
3

7

8

SC.CONFORT SA

Sudor

2

Inginer mecanic

2

Maşinist pod rulant

2

Şofer

1

Muncitor necalificat

3

SC.CAROMET SA

CARANSEBEŞ, DN68 km 3,2

0255-516307

TEREGOVA, Nr.353

SC.DRUMEŢIA SRL
TOTAL LOC MUNCĂ

39

Legea nr. 76/2002 şi ce este şomerul
continuare din pag. 1

e) este înregistratã la Agenţia
Naţionala pentru Ocuparea Forţei de
Muncă sau la alt furnizor de servicii
de ocupare, care funcţioneazã în
condiţiile prevãzute de lege;
V. stagiu de cotizare - perioada

în care s-a plãtit contribuţia de asigurãri pentru şomaj atât de cãtre
asigurat, cât şi de angajator sau, dupã caz, numai de cãtre asigurat;
VI. asigurat - persoana izică care realizeazã venituri, potrivit legii,
şi este asigurată pentru riscul pier-

Agenţia judeţeană/ Agenţia locală/ Punct de lucru

0744-576837

derii locului de muncă, prin plata contribuţiei de asigurãri pentru şomaj;
VII. indemnizaţie de şomaj - o
compensaţie parţialã a veniturilor
asiguratului ca urmare a pierderii
locului de muncă sau a veniturilor
absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt şi militarilor care au efectuat
stagiul militar şi care nu s-au putut

încadra în muncă;
VIII. mãsuri de stimulare a ocupãrii forţei de muncă - acele mãsuri
care au ca scop sprijinirea persoanelor
în cãutarea unui loc de muncă şi, în
mod deosebit, a şomerilor pentru a
dobândi statutul de persoană ocupatã.

Adresa şi telefon

Acte dosar somaj

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin

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

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

MIRON STEFAN SILVIU
consilier juridic

♦ Adeverinta cu media celor 12 salarii
♦ Adeverinta de la finante (venituri)
♦ Adeverinta medicala (medic de familie)
♦ Copii si original dupa cum urmeaza:
- Buletin
- Certificat de nastere
- Certificat de casatorie
- Acte studii si calificare
- Carnet de munca
♦ Stagiul de cotizare (eliberat de AJOFM
Caras-Severin)
♦ Un dosar plic

