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Încă de foarte devre-
me, cu mai bine de o oră 
înaintea deschiderii Bur-
sei, cei interesați în gă-
sirea unui loc de muncă 
(și facem aici referire și la 
șomerii care au absolvit 
de mult timp școala)  s-au 
așezat la coada care se 
formase în fața Colegiu-
lui Economic. La final, pe 
la orele prânzului, partici-
panții au ajuns la câteva 
sute, printre aceștia aflân-
du-se și grupurile organi-
zate de elevi din clasele 
XI-XII de la Liceul ”Doam-
na Chiajna”, din localita-
tea cu același nume, de 
la Liceul ”Pamfil Șeicaru”, 
din Ciorogârla și de la Li-
ceul ”Vintilă Brătianu”, 
din Dragomirești Vale. Ca 
la fiecare ediție a Bursei, 
pentru ei s-a organizat un 
atelier de învățare a teh-
nicilor de căutare a unui 
loc de muncă, spre exem-
plu conceperea unui CV 
european, a unei scrisori 
de intenție sau modul de 
prezentare la un interviu.

Oferta de locuri de 
muncă a fost variată. 
Agenții economici din Il-
fov au căutat stivuitoriști, 
recepționiști, ambalatori, 
curieri, vânzători, agenți 
de securitate, zidari, ofi-
țeri bancari, mecanici au-
to, tâmplari, specialiști în 
achiziții, manageri, gesti-
onari depozit, casieri, lu-
crători comerciali, electri-
cieni, șoferi, manipulanți 
mărfuri, paznici, cofetari, 
patiseri, bucătar etc. Cele 
mai multe locuri de mun-
că au vizat persoanele cu 
studii medii și muncito-
rii calificați. Spre exem-
plu, au fost solicitări de 
forță de muncă pentru 11 
posturi - studii superioa-
re, 627 de posturi - stu-
dii medii, 70 pentru mun-
citori calificați, dar și 323 
de posturi pentru munci-
tori necalificați și 2 pentru 
ucenici.

Tot ca un obicei al 
AJOFM Ilfov, și la aceas-
tă ediție a Bursei, consi-
lierii de orientare profesi-

onală ai instituției au ofe-
rit detalii despre servicii-
le pe care agenția le pu-
ne la dispoziția angajato-
rilor, dar și a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc 
de muncă, precum și in-
formații despre condițiile 
de muncă în străinătate, 
prin EURES.

Pe la Bursa ilfovea-
nă au trecut Tania Gri-
gore, director în ca-
drul Ministerului Muncii, 
Direcția Politici de Ocupa-
re, Competențe și Mobi-
litate Profesională, dar și 
reprezentanți ai Agenției 
Națională de Ocupare a 
Forței de Muncă (ANOFM) 
și membri ai Consiliului 
Consultativ AJOFM Ilfov.

Facilități oferite 
angajatorilor

Angajatorul care înca-
drează în muncă pe durată 
nedeterminată absolvenți 
ai unor instituții de 
învățământ primește lunar, 
pe o perioadă de 12 luni, 
pentru fiecare absolvent 
încadrat, 900 de lei - pen-
tru absolvenții de gimnaziu 
sau școli de artă și mese-
rii, de liceu, de învățământ 
postliceal sau absolvenții 
de învățământ superior. 
Dacă absolvenții provin din 
rândul persoanelor cu han-
dicap și sunt angajați pe 
perioadă nedeterminată, 
angajatorul primește tot 
suma de mai sus, dar pe o 
durată de 18 luni.

Angajatorii care în-
cadrează în muncă pe o 
perioadă nedeterminată 
șomeri în plată sau per-
soane în căutarea unui 
loc de muncă înregistra-
te la agenția de șomaj, 
în vârstă de peste 45 de 
ani, tineri NEET (nu sunt 
încadrați profesional și nu 
urmează un program de 
educație sau formare - 
Not in Employment, Edu-
cation or Training), per-
soane cu handicap sau 
părinți unici susținători ai 
familiilor monoparentale 
– primesc lunar, pe o pe-

rioadă de „2 luni, pentru 
fiecare persoană angaja-
tă, 900 de lei, cu obligația 
menținerii raporturilor de 
muncă sau de serviciu cel 
puțin 18 luni de la data în-
cheierii contractului.

Nu în ultimul rând, 
angajatorii care încadrea-
ză în muncă șomeri în 
plată sau persoane afla-
te în căutarea unui loc 
de muncă înregistrate la 
agenția de șomaj de care 
aparțin cu domiciliul și în-
deplinesc condițiile pentru 
pen sie anticipate parțial 
sau de pensie pentru li-
mită de vârstă beneficia-
ză lunar de 900 de lei, pe 
o perioadă de maximum 5 
ani de la angajare.

Și, foarte important 
de reținut mai este fap-
tul că, pe lângă facilitățile 
oferite de Legea 76/2002 
se poate accesa Legea 
Uceniciei 279/2005, po-
trivit căreia, societățile 
pot încasa, pentru fieca-
re ucenic, 1.125 lei lu-
nar, pentru toată perioa-
da uceniciei, dar și Legea 
stagiaturii 335/2013, un-
de, pentru fiecare stagi-

ar angajat se poate înca-
sa 1.350 de lei lunar, timp 
de 6 luni.

Prime pentru 
șomeri

Șomerii înregistrați 
care nu beneficiază de in-
dem nizație de șomaj, în 
situația în care se anga-
jează cu normă întreagă, 
pentru o perioadă de cel 
puțin 3 luni, beneficiază 
de o primă de activare 
în va loare de 500 lei ne-
impozabilă.

În cazul primei de 
încadrare, cuantumul se 
calculează la 0,5 lei/km, 
dar nu mai mult de 55 lei/
zi, proporțional cu numă-
rul de zile în care persoa-
nele în cauză desfășoară 
efectiv activitate la an-
gajatorul la care se reali-
zează încadrarea în mun-
că, și se va acorda, lu-
nar, din bugetul asigură-
rilor pentru șomaj, pen-
tru o perioadă de 12 luni, 
șomerilor înregistrați la 
agențiile pentru ocupa-
rea forței de muncă care 
se încadrează, potrivit le-

gii, într-o localitate situa-
tă la o distanță mai mare 
de 15 km de localitatea în 
care își au domiciliul stabil 
sau reședința. 

Prima de instala-
re se acordă persoanelor 
înregistrate ca șomeri la 
agențiile pentru ocuparea 
forței de muncă care se 
încadrează în muncă într-
o altă localitate, situată la 
o distanță mai mare de 50 
km față de localitatea în 
care își au domiciliul sau 
reședința și, ca urmare a 
acestui fapt, își schimbă 
domiciliul sau își stabilesc 
reședința în localitatea re-
spectivă sau în localitățile 
învecinate acesteia. Prima 
de instalare se acordă în 
cuantum diferențiat:

a. 12.500 lei pentru 
persoanele înregistrate ca 
șomeri la agențiile pentru 
ocuparea forței de mun-
că și care se încadrează 
în muncă, potrivit legii, 
 într-o altă localitate și, ca 
urmare a acestui fapt, își 
schimbă domiciliul;

b. 15.500 lei pen-
tru persoanele care sunt 
însoțite de membrii familiei 
care își schimbă domiciliul;

c. În cazul în ca-
re ambii soți îndeplinesc 
condițiile de acordare a 
primei de instalare, unul 
va primi 12.500 lei, iar ce-
lălalt va primi o primă de 
instalare în cuantum de 
3.500 lei.

În situația în care 
persoanelor care îndepli-
nesc condițiile de acor-
dare a primei de instala-
re li se asigură de către 
angajator sau autoritățile 
publice locale sau cen-
trale locuință de serviciu 
sau suportarea cheltuie-
lilor aferente din fonduri 

ale angajatorului sau fon-
duri publice, acestea be-
neficiază, fiecare, doar 
de o primă de instalare 
în cuantum de: 3.500 lei 
pentru situațiile prevăzu-
te la punctele a. și c. și 
6.500 lei pentru situația 
prevăzută la punctul b.

Prima de instalare se 
acordă și persoanelor de 
cetățenie română care 
 și-au exercitat dreptul la 
libera circulație a lucrăto-
rilor în spațiul UE și SEE 
pe o perioadă de cel puțin 
36 luni, în cuantumurile și 
cu respectarea condițiilor 
prevăzute de lege.

De asemenea, pri-
ma de relocare, acorda-
tă persoanelor înregistra-
te ca șomeri la agențiile 
pentru ocuparea forței de 
muncă care se încadrea-
ză în muncă, potrivit legii, 
într-o altă localitate situa-
tă la o distanță mai mare 
de 50 km față de localita-
tea în care își au domiciliul 
sau reședința și, ca urma-
re a acestui fapt, își schim-
bă domiciliul sau își stabi-
lesc reședința în localita-
tea respectivă sau în loca-
litățile învecinate aceste-
ia. Acestea beneficiază de 
o primă de relocare, neim-
pozabilă, acordată din bu-
getul asigurărilor pentru 
șomaj, egală cu 75% din 
suma destinată asigurării 
cheltuielilor pentru locuire 
în noul domiciliu sau noua 
reședință, dar nu mai mult 
de 900 de lei. Prima de re-
locare se acordă persoa-
nelor ale căror venituri ne-
te lunare realizate de către 
acestea în situația în care 
sunt persoane singure sau 
împreună cu familiile aces-
tora nu depășesc suma de 
5.000 lei/lună.

 Angajatorii din județ caută forță de muncă 
calificată

Peste o mie de locuri de muncă 
pentru ilfoveni
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (AJOFM) Ilfov a organizat 
vineri, 20 octombrie 2017, la Colegiul 
Economic Viilor, din Bucureşti, ”Bursa 
locurilor de muncă pentru absolvenţi”, 
în vederea participării la aceasta fiind 
contactaţi 90 de angajatori, din care s-au 
prezentat 32. Au fost oferite 1.031 de 
locuri de muncă.
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