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Locurile de muncă 
oferite cu prilejul Bursei 
Generale, în Ilfov, au fost 
pentru studii superioare 
(36), studii medii și pen
tru muncitori calificaţi și/
sau necalificaţi. Totodată, 
a fost organizat un punct 
de informare și consilie
re profesională, precum 
și un punct de informare 
cu privire la posibilităţile 
de reconversie profesio
nală. Participanţii au avut 
astfel posibilitatea de a 
identifica mai ușor locul 
de muncă potrivit pregă
tirii lor profesionale sau 
 cursul de calificare/reca
lificare/specializare/per
fecţionare dorit. Prin in
termediul consilierului 
EURES au fost prezentate 
ofertele angajatorilor din 
Spaţiul Economic Euro
pean (la momentul Bur
sei, erau vacante 1.402 
de posturi).

Ca în fiecare an, 
în cadrul Bursei Gene
rale (dar și la Bursa 
absolvenţilor), AJOFM Il
fov a amenajat un ateli
er pentru învăţarea unor 
tehnici de căutare a unui 
loc de muncă (concepe
rea unui CV european, a 
unei scrisori de intenţie, 
prezentarea la un inter
viu). La el au participat 
elevii din ani terminali de 
la liceele ”Pamfil Șeicaru”, 
Ciorogârla, ”Vintilă Bră
tianu”, Dragomirești și 
”Doamna Chiajna”, din 
Chiajna. Pentru toţi cei 
interesaţi, reprezentanţii 
Agenţiei Naţionale Împo
triva Traficului de Persoa
ne au oferit informaţii im
portante în legătură cu 
pașii ce trebuie urmaţi, 
mai ales de către cei ca
re acceptă job-uri în afa
ra ţării, pentru a nu de
vei victime ale traficului 
de persoane Așadar, da

că vi s-au făcut propuneri 
de serviciu în străinătate, 
altele decât cele oficiale, 
prin instituţii ale statului, 
nu fiţi naivi și cereţi de
talii. Dacă, după aceea, 
v-aţi decis să acceptaţi 
oferta și să plecaţi în 
străinătate - lăsaţi cât 
mai multe informaţii fa
miliei! Apoi, nu daţi nimă
nui actele de identitate și, 
dacă vi se pare totuși că 
sunteţi în pericol, cereţi 
ajutorul oricărei persoa
ne cu care ajungeţi în 
contact. Cum vă puteţi 
da seama că o persoa
nă este victimă a traficu
lui de fiinţe umane? Ne
ignorând problemele ce
lor din jur. Apoi, vă puteţi 
adresa Poliţiei, misiunilor 
diplomatice ale României 
în străinătate, liniei Tel
verde 0.800.800.678 sau 
organizaţiilor neguverna
mentale.

Cum pot crește 
șansele de 
angajare?

Informarea și consi
lierea profesională con
stituie un ansamblu de 
servicii acordate gratuit 
persoanelor aflate în că
utarea unui loc de mun
că. Acestea pot afla, ast
fel, informaţii privind 
pia ţa muncii și evoluţia 
ocupaţiilor; se pot eva
lua și/sau autoevalua, în 
vederea orientării profe
sionale și dezvoltarea de 
abilităţi; se pot instrui în 
metode și tehnici de cău
tare a unui loc de muncă.

Apoi, medierea mun
cii este activitatea prin 
care se realizează pune
rea în legătură a angaja
torilor cu persoanele afla
te în căutarea unui loc de 
muncă, în vederea stabi
lirii de raporturi de muncă 

sau de serviciu. Există, de 
asemenea, formarea pro
fesională sau consultanţa 
și asistenţa pentru înce
perea unei activităţi in
dependente sau pentru 
iniţierea unei afaceri.

Stimularea 
angajatorilor

Statul subvenţio nea-
ză, la angajare, locurile de 
muncă ocupate de: tineri 
NEET; șomeri de lungă du
rată; persoane de peste 45 
de ani; persoane cu handi
cap; unici în treţinători ai 
familiei mono parentale; 
ab solvenţi; ucenici; per
soane care mai au doar 5 
ani până la pensie; tineri 
supuși riscului margina
lizării sociale. De aseme
nea, în vederea creării de 
noi locuri de muncă, se pot 
acorda credite în condiţii 
avantajoase.

Formare 
profesională

Beneficiarii progra
melor de formare profe
sională sunt, în principal, 
persoanele în căutarea 
unui loc de muncă, per

soanele care desfășoară 
activităţi în mediul rural 
și nu realizează venituri 
lunare sau realizează ve
nituri mai mici decât va
loarea indicatorului soci
al de referinţă în vigoare 
și care sunt înregistrate 
la agenţiile pentru ocupa
rea forţei de muncă, pre
cum și persoanele anga
jate, cu acordul angaja
torului sau la cererea an
gajatorului, și persoanele 
care au reluat activitatea 
ca urmare a încetării con
cediului pentru creșterea 
copilului până la împlini
rea vârstei de 2 ani, re
spectiv 3 ani în cazul co
pilului cu handicap, care 
au reluat activitatea du
pă satisfacerea stagiului 

militar sau care au relu
at activitatea ca urmare 
a recuperării capacităţii 
de muncă după pensio
narea pentru invaliditate. 
Formarea profesională a 
persoanelor aflate în că
utarea unui loc de muncă 
se face ţinându-se seama 
de cerinţele de moment 
și de perspectiva pieţei 
muncii și în concordanţă 
cu opţiunile și aptitudinile 
individuale ale persoane
lor respective.
Ucenicia la locul 
de muncă

Ucenicia la locul de 
muncă reprezintă forma
rea profesională realizată 
în baza unui contract de 
ucenicie la locul de mun
că, ucenicul fiind persoana 
aflată în căutarea unui loc 
de muncă. Coordonatorul 
de ucenicie este un salari
at al angajatorului care or
ganizează ucenicia la locul 
de muncă. Poate fi înca
drată ca ucenic orice per
soană care a împlinit vâr
sta de 16 ani și nu deţine 
o calificare pentru ocupa
ţia în care se organizează 
ucenicia la locul de mun
că. Durata contractului de 

ucenicie la locul de mun
că nu poate fi mai ma
re de 3 ani și mai mică de 
12 luni, iar ucenicul poa
te fi supus unei perioade 
de probă care nu va de
păși 30 de zile lucrătoare. 
Angajatorul care înche
ie un contract de uceni
cie la locul de muncă, con
form legii, poate primi lu
nar, la cerere, din bugetul 
asigurărilor pentru șomaj, 
pe perioada derulării con
tractului de ucenicie pen
tru acel ucenic - 1.125 lei/
lunar (se acordă angajato
rilor proporţional cu tim
pul efectiv lucrat de uce
nic, precum și pentru peri
oada concediului anual de 
odihnă al ucenicului).

Servicii europene 
de ocupare

EURES reunește Ser
viciile Publice de Ocupare 
din ţările Ariei Economice 
Europene, inclusiv Elveţia, 
precum și instituţiile cu 
preocupări în ocuparea 
forţei de muncă, cum sunt 
sindicatele și organizaţiile 
angajatorilor, sub aus
piciile Comisiei Europe
ne. Reţeaua EURES a fost 
constituită cu scopul faci
litării mobilităţii forţei de 
muncă în Aria Economi
că Europeană și cuprin
de peste 700 de specialiști 
instruiţi, cunoscuţi drept 
”consilieri EURES”, ce au 
ca atribuţii atât regla
rea circulaţiei locurilor de 
muncă vacante în cadrul 
Ariei Economice Europe
ne, cât și furnizarea de 
informaţii despre condiţiile 
de muncă și viaţă din fie
care stat membru al aces
tei arii.

Peste 800 de joburi au fost oferite ilfovenilor, la 
Bursa Generală a Locurilor de Muncă
 Licenii au învățat tehnici de căutare a unui loc de muncă, dar și ce pași trebuie urmați atunci când li se oferă 

un serviciu în străinătate, pentru a nu cădea în capcana traficanților de persoane!
La nivel național, vineri, 20 aprilie 2018, 
a avut loc Bursa Generală a Locurilor 
de Muncă. Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov 
a organizat evenimentul, ca de fiecare 
dată, în București, în incinta Colegiului 
Economic Viilor, unde au fost invitați 
130 de angajatori, dintre aceștia fiind 
prezenți, efectiv, în ziua Bursei, 36. S-au 
oferit 870 de locuri de muncă, chiar dacă, 
de data aceasta, numărul persoanelor 
care au trecut pragul liceului economic, 
în căutarea unui job, a fost de 306. Dintre 
acestea, au fost selectate în vederea 
încadrării 74, iar 8 persoane au fost 
înscrise la cursuri de formare.
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