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Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Ilfov a organi-
zat Bursa Generală a Lo-
curilor de Muncă în data 
de 12 aprilie 2019, la Co-
legiul Economic ”Viilor” 
din București. Rezultatele 
obținute au fost prezen-
tate în cadrul Comisiei de 
Dialog Social din data de 
27 iunie 2019.

Potrivit raportu-
lui AJOFM Ilfov, 120 de 
agenți economici au fost 
contactați prin vizite la 
sediul lor, telefonic sau 
prin e-mail, în vederea 
identificării locurilor de 
muncă și li s-au înmânat 
invitații la Bursă. În fi-
nal, 39 dintre aceștia au 
dat curs invitației, oferind 
aproape 1.600 de locuri 
de muncă.

Lista de locuri de 
muncă reactualizată cu 
locurile vacante oferite la 
Bursa din 12 aprilie a in-
clus 1.559 locuri, din care 
29 locuri pentru studii su-
perioare (inginer industria 
alimentară, economist, 
inginer chimist, designer 
grafică, inginer mecanic, 
analist, analist recruta-
re, director societate co-
mercială, inginer bioteh-
nolog, manager de zo-
nă, specialist marketing, 
director magazin, ofițer 
bancar, grafician, audi-
tor intern, logistician ges-
tiune flux, asistent ma-
nager). Cele 1.530 locuri 
pentru studii medii au în-
semnat ca domenii de ac-
tivitate muncitori calificați 
și necalificați (lucrător co-
mercial, mercanizator, 
agent de securitate, lu-
crător pentru salubrita-
te, manipulant mărfuri, 
agent de curățenie clă-
diri și  mijloace de trans-
port, lucrător bucătarie, 
ambalator manual, șofer 
de autoturisme și camio-
nete, brutar, ospătar, pa-
tiser, bucătar, operator 
la mașina electronică de 
gravat, gestionar depozit, 
electrician de întreținere 
și reparații, operator chi-

mist la fabricarea lacuri-
lor și vopselelor, specia-
list achiziții, operator ca-
litate flux, lăcătuș meca-
nic, stivuitorist, zugrav, 
lăcătuș mecanic, agent 
de vânzări, controlor ca-
litate, facturist, îngrijitor 
clădiri, lucrător bucătărie, 
îmbuteliator fluide sub 
presiune, încărcător-des-
cărcător, animator spor-
tiv, muncitor necalificat 
la asamblarea, montarea 
pieselor, instalator rețele 
termice și sanitare, șef 
serviciu pază, dispecer 
centru alarmă, operator 
introducere, validare și 
prelucrare date, vânzător 
la domiciliul clientului pe 
bază de comandă, came-
ristă hotel, îmbuteliator 
fluide sub presiune, etc).

Organizatorii Bursei 
Locurilor de Muncă consi-
deră că întâlnirea directă, 
într-un cadru organizat, a 
agenților economici și a 
altor instituții interesate 
cu persoanele în căutarea 
unui loc de muncă crește 
șansele de ocupare a per-
soanelor aflate în căuta-
rea unui loc de muncă. 
Astfel, în cadrul Bursei 
au fost distribuite mate-
riale informative, pliante, 
broșuri cu informații des-
pre serviciile oferite de 
AJOFM Ilfov, facilitățile 
oferite atât angajatorilor, 
cât și celor care doresc 
un loc de muncă. Totoda-
tă, au fost aplicate ches-
tionare atât angajatorilor, 
cât și persoanelor în că-
utarea unui loc de mun-
că, pentru a vedea în 
ce măsură evenimen-
tul a răspuns așteptărilor 
participanților.

Urmare a eforturilor 
organizatorilor, în cadrul 
Bursei Generale a Lo-
curilor de Muncă din 12 
aprilie 2019, au partici-
pat 412 persoane, dar și 
elevi din anii terminali ai 
liceelor ilfovene. Aceștia 
din urmă au participat la 
ateliere de lucru în cadrul 
cărora au fost consiliați și 
orientați în vederea iden-

tificării și însușirii de teh-
nici de căutare a unui 
loc de muncă (au primit 
informații despre alcătui-
rea unui CV european și 
a unei scrisori de intenție 
- instrumente necesare 
pentru creșterea șanselor 
de ocupare pe piața forței 
de muncă). Copiii au pri-
mit informații și despre 
cursurile de formare pro-
fesională, informații des-
pre locurile de muncă va-
cante din străinătate - 
prin intermediul consilie-
rului EURES.

Bursa Generală a Lo-
curilor de Muncă a re-
prezentat o oportuni-
tate pentru persoane-
le șomere și nu numai, 
prin punerea la dispoziție 
a unei oferte de locuri de 

muncă variată, astfel că, 
în ziua de 12 aprilie, 88 
persoane au fost selec-
tate în vederea susținerii 
unui al 2-lea interviu la 
sediul angajatorului.

Din centralizările 
efectuate ulterior, s-a ob-
servat prezența într-un 
număr mai mare a per-
soanelor de vârstă mijlo-
cie, adică 25 - 45 ani, și a 
celor cu nivel de educație 
mediu (învățământ liceal 
și postliceal).

Specialiștii au con-
cluzionat că persoanele 
șomere sunt reticente în 
a accepta un loc de mun-
că în alt domeniu de acti-
vitate decât cel din care 
provin, în care au acumu-
lat experiență, agreând 
prelungirea perioadei de 

șomaj în detrimentul unei 
munci care poate nu  s-ar 
ridica la așteptările lor, 
dar care ar aduce totuși 
un venit. Motive de să-
nătate, condiții de pen-
sionare apropiate, pro-
blemele de reorientare 
profesională la o anumi-
tă vârstă (cursuri de ca-
lificare/recalificare orga-
nizate prin AJOFM) sunt 
deseori invocate în ca-
drul discuțiilor directe cu 
aceștia.

La o lună de la eveni-
ment, printr-o centraliza-
re finală, a reieșit că da-
torită Bursei Locurilor de 
Muncă din 12 aprilie au 
fost încadrate 17 persoa-
ne, dintre care 8 femei, 
în următoarele meserii: 
șef serviciu marketing, 

casier, ambalator manu-
al, bucătar, lucrător bu-
cătarie, portar, agent de 
vânzări, inspector/refe-
rent resurse umane, ope-
rator introducere, vali-
dare și prelucrare date, 
funcționar economic, me-
canic auto, agent de se-
curitate, lucrător operativ 
pentru autocompactoare, 
asistent relații publice și 
comunicare.

Subvenționarea 
locurilor de muncă

Specialiștii din cadrul 
AJOFM Ilfov au reamin-
tit în cadrul Comisiei de 
Dialog Social mai multe 
facilități care permit sti-
mularea ocupării forței 
de muncă.

Astfel, prin Legea 
76/2002 - privind siste-
mul asigurărilor pen-
tru șomaj și stimularea 
ocupării forței de mun-
că, este permisă sub-
ven ționarea locurilor de 
muncă. Angajatorii ca-
re încadrează în muncă, 
pe durată nedeterminată, 
absolvenți ai unor insti-
tuții de învățământ pri-
mesc lunar, pe o perioa-
dă de 12 luni, pentru fi-
ecare absolvent încadrat, 
2.250 lei. Angajatorii ca-
re încadrează în muncă 
pe durată nedeterminată 
absolvenți din rândul per-
soanelor cu handicap pri-
mesc lunar, pentru fieca-
re absolvent, 2.250 lei pe 
o perioadă de 18 luni. An-

gajatorii care încadrea-
ză în muncă, pe perioadă 
nedeterminată, șomeri în 
vârstă de peste 45 de ani, 
șomeri care sunt părinți 
unici susținători ai fami-
liilor monoparentale, șo-
meri de lungă durată sau 
tineri NEET primesc lunar, 
pe o perioadă de 12 luni, 
pentru fiecare persoană 
angajată din aceste cate-
gorii, 2.250 lei, cu obliga-
ția menținerii raporturilor 
de muncă sau de serviciu 
cel puțin 18 luni.

De facilități benefi-
ciază și angajatorii ca-
re, în raport cu numărul 
de angajați, și-au înde-
plinit obligația, potrivit le-
gii, de a încadra în mun-
că persoane cu handicap, 
precum și angajatorii ca-
re nu au această obligație 
legală, dacă încadrează în 
muncă pe durată nedeter-
minată persoane cu han-

dicap și le mențin raportu-
rile de muncă sau de ser-
viciu cel puțin 18 luni.

Angajatorii care înca-
drează în muncă, potrivit 
legii, șomeri care, în ter-
men de 5 ani de la da-
ta angajării, îndeplinesc, 
conform legii, condițiile 
pentru a solicita pensia 
anticipată parțială sau de 
acordare a pensiei pentru 
limită de vârstă, dacă nu 
îndeplinesc condițiile de a 
solicita pensia anticipată 
parțială, beneficiază lu-
nar, pe perioada angajă-
rii, până la data îndepli-
nirii condițiilor respective, 
2.250 lei, în limita fondu-
rilor alocate cu această 
destinație.

Primele de 
mobilitate

O altă facilitate im-
portantă benefică pentru 

piața forței de muncă se 
referă la primele de mobi-
litate. Prima de instalare 
se acordă persoanelor în-
registrate ca șomeri care 
se încadrează într-o loca-
litate situată la o distanță 
mai mare de 50 km față 
de cea în care își au do-
miciliul sau reședința și, 
ca urmare a acestui fapt, 
își schimbă domiciliul sau 
își stabilesc reședința în 
localitatea respectivă sau 
în localitățile învecinate 
acesteia. Cuantumul pri-
mei de instalare este: a) 
12.500 lei pentru șomerii 
care se încadrează în 
muncă într-o altă localita-
te și își schimbă domiciliul 
sau reședința; b) 15.500 
lei pentru șomerii ca-
re sunt însoțiți de mem-
brii familiei care își schim-
bă domiciliul; c) în cazul 
în care ambii soți îndepli-
nesc condițiile de acorda-
re a primei de instalare, 
unul va primi 12.500 lei, 
iar celălalt va primi 3.500 
lei.

În cazul angajatorilor 
sau autorităților publice 
locale sau centrale care 
asigură locuință de ser-
viciu sau suportă cheltu-
ielile aferente din fonduri 
proprii sau fonduri publi-
ce, șomerii care se înca-
drează primesc o primă 
de instalare de 3.500 lei 
sau 6.500 lei.

Prima de instalare 
se acordă și persoanelor 
de cetățenie română ca-
re  și-au exercitat dreptul 
la liberă circulație a lu-
crătorilor în Uniunea Eu-
ropeană și Spațiul Econo-
mic European pe o peri-
oadă de cel puțin 36 luni, 
în cuantumurile și cu res-
pectarea condițiilor pre-
văzute de lege.

Prima de încadrare 

se va acorda, lunar, pen-
tru o perioadă de 12 luni, 
șomerilor înregistrați care 
se angajează într-o loca-
litate situată la o distan-
ță mai mare de 15 km 
de localitatea în care își 
au domiciliul stabil sau 
reședința.

Prima de relocare
Persoanele înregis-

trate ca șomeri care se 
încadreazaă la peste 50 
km și care își schimbă do-
miciliul beneficiază de o 
primă de relocare egală 
cu 75% din suma desti-
nată asigurării cheltuieli-
lor pentru locuire în noul 
domiciliu sau noua reșe-
dință, dar nu mai mult de 
900 de lei. Prima de relo-
care se acordă persoane-
lor ale căror venituri nete 
lunare realizate de către 
acestea în situația în ca-
re sunt persoane singure 
sau împreună cu familiile 
acestora nu depășesc su-
ma de 5.000 lei/lună. Pri-
ma de relocare se acordă 
lunar, pe o perioadă de 
cel mult 36 de luni. 

Ucenicia la locul 
de muncă

O altă facilitate im-
portantă este susținută 
prin Legea 279/2005 - 
privind  ucenicia la lo-
cul de muncă. Finanțarea 
formării profesionale prin 
ucenicie la locul de mun-
că se poate realiza din: 
resurse proprii ale anga-
jatorilor; sponsorizări ale 
persoanelor fizice și/sau 
juridice; fonduri europe-
ne structurale și de inves-
tiții și fonduri publice nați-
onale aprobate în bugetul 

asigurărilor pentru șomaj.
Angajatorul care în-

cheie un contract de uce-
nicie beneficiază, la cere-
re, pe întreaga perioadă 
de derulare a contractu-
lui de ucenicie, de o sumă 
în cuantum de 1.125 lei/
lună, acordată din buge-
tul asigurărilor de șomaj, 
în limita fondurilor aloca-
te cu această destinație.

La fel, este impor-
tant de știut și Legea 
335/2013 - privind efec-
tuarea stagiului pentru 
absolvenții de învățământ 
superior. Astfel, angaja-
torul care încheie un con-
tract de stagiu, în condi-
țiile legii, beneficiază, la 
cerere, pe perioada de-
rulării contractului de sta-
giu, de o sumă în cuan-
tum de 1.350 lei/lună, 
acordată din bugetul asi-
gurărilor de șomaj, în li-
mita fondurilor alocate cu 
această destinație. Con-
tractul de stagiu se în-
cheie odată cu încheie-
rea contractului individu-
al de muncă, în condiții-
le prezentei legi. Durata 
contractului de stagiu es-
te de 6 luni, cu excepția 
situațiilor în care prin legi 
speciale este prevăzută o 
altă perioadă de stagiu. 

Stimularea 
încadrării în 
muncă a elevilor 
și studenților

Datorită Legii 
72/2007 - privind stimu-
larea încadrării în muncă 
a elevilor și studenților, 
angajatorul care înca-
drează în muncă elevi 
și studenți pe perioa-
da vacanțelor beneficia-
ză, pentru fiecare elev și 

student, de un stimulent 
financiar lunar egal cu 
50% din valoarea indica-
torului social de referință 
al asigurărilor pentru șo-
maj și stimulării ocupă-
rii forței de muncă în vi-
goare, prevăzut de Legea 
76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj 
și stimularea ocupării for-
ței de muncă, cu modifi-
cările și completările ulte-
rioare. Perioada maximă 
de acordare a stimulen-
tului financiar este de 60 
de zile lucrătoare, într-un 
an calendaristic.

604 locuri 
de muncă 
subvenționate în 
Ilfov, în 2018

În anul 2018, Agenția 
Județeană pentru Ocupa-
rea Forței de Muncă Ilfov a 
încheiat 192 convenții cu 
un număr de 116 angaja-
tori din județul Ilfov. Ast-
fel au fost subvenționate 
un număr de  604 locuri 
de muncă. AJOFM Ilfov 
a subvenționat în anul 
2018 două locuri de mun-
că pentru persoane cu 
handicap, 1 loc de muncă 
pentru persoane care mai 
au 5 ani până la pensie-
limită de vârstă, 26 locuri 
de muncă pentru angaja-
rea a 26 tineri NEET, 60 
locuri de muncă pentru 
absolvenți și de aseme-
nea 508 locuri de muncă 
pentru persoane cu vâr-
ste peste 45 ani. Legea 
335/ 2013 - privind efec-
tuarea stagiului pentru 
absolvenții de învățământ 
superior a fost accesată 
de 2 angajatori care au 
încheiat 5 convenții pen-
tru 5 persoane stagiare.

Aproape 1.600 de locuri de muncă oferite la Bursa generală organizată de AJOFM Ilfov

Şomerii sunt reticenţi să accepte un loc de muncă în 
alt domeniu de activitate decât cel din care provin
Bursa Locurilor de Muncă reprezintă una 
dintre măsurile active de combatere a 
șomajului, măsură destinată satisfacerii 
rapide a cererii și ofertei de forță de 
muncă pe care Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov 
a susținut-o și o susține  la cererea 
angajatorilor și nu numai.

Cristina NedelCu
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