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

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Acte dosar somaj
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A.J.O.F.M.
Caras-Severin

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

Severin

Caraş
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♦ 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 (dacă e cazul)
- Acte studii si calificare
- Carnet de munca
♦ Stagiul de cotizare (eliberat de AJOFM)
♦ Un dosar plic

Centrul de
Formare
Profesională

Pierre Benoit

Fii activ! Informează-te!
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Acte dosar concediu
medical sarcină si lăuzie

Ä
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Minim: 18°C
Maxim: 31°C

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

NICI NU ŞTIŢI CUM VĂ POATE AJUTA UN PĂRINTE

Soare

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

Situaţia privind numărul cursurilor de formare profesională pentru persoanele care beneficiază de servicii gratuite de
formare profesională începute în luna 8, anul 2012 .
Organizatie

Nr. crt.
1
2

Judet

CARAŞ-SEVERIN

Meserie/Calificare

Total

Numar cursuri organizate pentru
beneficiarii de servicii de formare
profesionala gratuite

Perioada

Data Inceput Data Sfarsit

ANGAJAŢI-L !

Acte convenţii pentru
şomerii cu vârsta peste 45 ani
♦ convenţie (3 exemplare)
♦ tabel nominal cu persoanele încadrate
în muncă (certificate de AJOFM că sunt
şomeri), semnat de şomer şi reprezentant
legal angajator (3 exemplare)
♦ actul de identitate (copie)
♦ contractul individual de munca
înregistrat în REVISAL (copie)
♦ declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2
ani nu au mai fost raporturi de munca sau
de serviciu cu persoanele angajate.
♦ dispozitie de repartizare (copie)

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

ETAPA II. Copii şi original după cum urmează: ♦ Adeverinţă medicală (medic de familie)
- Carte de identitate, Certificat de naştere
♦ Adeverinţă venit de la Adm. Financiară.
- Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
♦ Dosar plic
- Diploma studii sau certificat absolvire

Acte convenţii pentru şomerii care în termen de cel mult 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii,
condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau pensie pentru limită de vârstă
♦ convenţie (3 exemplare)

Meserie/Calificare

Numar Cursuri

Numar cursuri pentru someri

-/Lucrator in comert

1

1

8/6/2012

10/12/2012

ingrijitor batrani la domiciliu/-

1

1

8/1/2012

10/24/2012

♦ tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă (certificate de AJOFM că sunt şomere), semnat de şomer şi reprezentant legal angajator (3 exemplare)
♦ actul de identitate (copie)
♦ contractul individual de munca înregistrat în REVISAL (copie); dispozitie de repartizare (copie)
♦ declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu au mai fost raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate.
♦ certificat privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat la data angajării
♦ copia actului eliberat de angajator pentru încadrarea locului de muncă în condiţii deosebite sau speciale

Agenţia judeţeană/ Agenţia locală/ Punct de lucru

Adresa şi telefon

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

OCUPATIILE CARE PRODUC CEL MAI MARE NUMĂR DE SOMERI
Stoc în luna
de raportare
1,364

Stoc final
femei
482

Muncitori necalificati in ferme mixte

257

Asistenti vanzari in magazine
Constructori si montatori de structuri metalice
Tehnicieni pentru operatiuni in domeniul
tehnologiei informatiei si comunicatiilor
Muncitori necalificati in industria prelucratoare
neclasificati in grupele de baza anterioare
Muncitori forestieri necalificati

142

93

11

Tehnicieni electricieni si energeticieni

140

59

107

Ocupaţii
Muncitori necalificati in constructia de cladiri

Sub 25 ani

25 - 30 ani

30 - 40 ani

40 - 50 ani

50 - 55 ani

peste 55 ani

191

98

320

375

192

188

171

30

16

50

73

42

46

197

149

70

9

42

47

21

8

168

10

6

2

20

55

44

41

155

91

118

7

13

10

4

3

155

89

16

13

37

53

27

9

5

30

46

27

23

7

17

6

2

1

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

Paznici

94

8

4

7

26

29

20

8

Centrul de Formare Profesională

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

Mecanici si instalatori de echipamente electrice

87

47

11

6

19

32

12

7
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CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CARAŞ-SEVERIN
.a
w
w

w

http://www.ajofmcs.ro

Pentru înscriere vă puteti adresa celei mai apropiate unităţi locale din cadrul
A.J.O.F.M. Caraş-Severin

Numărul de locuri ocupate

Meserie

m
jof

ANGAJAŢI-L !

pot sa participe la cursuri de calificare organizate de către Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin prin Centrul de Formare propriu şi prin furnizori autorizaţi.

CELE MAI OCUPATE MESERII
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.
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Şomerii interesaţi
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NICI NU ŞTIŢI CUM VĂ POATE AJUTA UN TÂNĂR.

confectioner cablaje auto

37

sofer autocamion/masina de mare tonaj
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic,
faianta, gresie, parchet
agent de securitate

16

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

10

11
10

vanzator

9

lucrator pentru salubrizare cai publice

6

muncitor necalificat in silvicultura

6

paznic

6

lucrator comercial

5

SOMERI ANGAJATI IN FUNCTIE DE TIPUL DE STUDII SI GRUPA DE VARSTA
Sex [Descriere]

Total
Angajari

Total

7

4

1

8

6

9

10

18

21

17

3

4

6

6

8

65

5

18

20

14

8

20

1

7

2

6

4

46

7

9

11

2

13

4

- din care femei

11

3

6

0

0

2

0

- din care >50 ani

28

4

3

8

2

7

4

- din care femei

3

1

1

0

0

1

0

intre 35 si 45 ani
- din care femei
peste 45 ani

● 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;

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot obtine informatii actualizate privind ofertele înregistrate în evidenta A.J.O.F.M. CaraşSeverin 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

A.J.O.F.M. Caraş Severin în parteneriat cu firma TUV - Timişoara
organizează următoarele cursuri de formare profesională :
Cursul

Relaţii şi informaţii suplimentare la sediul
CFP Caraş-Severin din Str.Valiugului, nr.103.

Durata cursului

Studii minime

Instalator instalaţii tehnico sanitare
şi gaze

4,5 luni

medii

Lucrător în comerţ

2,5 luni

medii

Operator control nedistructiv

4,5 luni

medii

Specialist in domeniul sănătăţii şi
securităţii muncii

3 saptămâni

superioare

Manager al sistemelor de
management al calităţii

3 saptămâni

superioare

ECDL

3 saptămâni

medii

Competenţe antreprenoriale

3 saptămâni

medii

Program: luni-vineri, 8:30-16:30
Tel.: 0255/221015, e-mail: cs_formare@ajofm.anofm.ro;

5315

51

2

12

19

0

75
27

2

Nr. iniţial
şomeri femei

2305

Intrări
şomeri

Intrări şomeri
femei

Noi intraţi
şomeri

Ieşiri
şomeri

Ieşiri şomeri
femei

951

431

861

699

285

Nr. final
şomeri

5567

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

2451

4.44%

4.34%

4.53%

4.9%

5.03%

cs_mpm@ajofm.anofm.ro

Cursuri de calificare organizate de A.J.O.F.M.
Caraş-Severin
Durata cursului

Studii minime

Contabil

10 saptămâni

liceu

Inspector resurse umane

5 saptămâni

superioare

Operator introducere, validare şi
prelucrare date

10 saptămâni

liceu

Lucrător în comerţ

10 saptămâni

şcoala generală

Lucrător finisor pentru construcţii

10 saptămâni

incomplete

Electrician exploatare joasă şi medie
tensiune
Instalator instalaţii tehnico sanitare
şi gaze

55

RATA ŞOMAJULUI ÎN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN LA SFÂRŞITUL LUNII AUGUST 2012
Nr.
iniţial
şomeri

Cursul

49

Invatamant universitar

24

- din care femei

23

Invatamant liceal

6

intre 25 si 35 ani

237

Invatamant
postliceal

36

- din care femei

Pentru a vă înscrie la cursurile de calificare aveti nevoie de următoarele
acte (originale şi copii xerox):

Invatamant
profesional/
arte si meserii

Invatamant
gimnazial

72

< 25 ani

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

Invatamant
primar

20 saptămâni
20 saptămâni

Bucătar

20 saptămâni

Cofetar - patiser

20 saptămâni

Ospatar

20 saptămâni

Frizer, coafor, manichiurist,
pedichiurist

20 saptămâni

* Aceste cursuri se desfă oară din fonduri europene, fapt pentru care persoanele care participă la programele de formare profesională vor primi o bursă după absolvirea cursului.

şcoala profesională, 10
clase,arte şi meserii
şcoala profesională, 10
clase,arte şi meserii
şcoala profesională, 10
clase,arte şi meserii
şcoala profesională, 10
clase,arte şi meserii
şcoala profesională, 10
clase,arte şi meserii
şcoala profesională, 10
clase,arte şi meserii

DISPONIBILIZARI

Şomeri angajaţi
pe grupe de vârstă

Disponibilizari

Ocupaţii
Muncitori necalificati in constructia de cladiri

22

Paznici

14

Asistenti vanzari in magazine

13

Constructori si montatori de structuri metalice

12

Functionari in evidenta stocurilor

7

Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj

7

Sudori si debitatori autogen

5

Mecanici de masini agricole si industriale

5

Mecanici de autovehicule

4

Casieri si vanzatori de bilete

4

Telefon: 0255-21.21.60
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