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            La data de 31.03.2012 rata şomajului în judeţul Gorj a fost de 7,27%   
  
La sfârşitul lunii martie 2012, în evidenţele AJOFM GORJ erau înregistraţi un numar total de 

10709 şomeri, ceea ce corespunde unei rate a şomajului in judeţul nostru de 7,27 % . 
Din totalul de 10709  şomeri înregistraţti ( din care 4694 sunt femei ), 5207 sunt şomeri 

indemnizaţi, iar 5502 sunt şomeri neindemnizaţi.  
Comparativ cu sfârşitul lunii februarie 2012, când rata şomajului a fost de 7,78 %, se constată o 

uşoară scadere a acesteia cu 0,5% ; numărul şomerilor indemnizaţi a scazut cu 748 persoane, în timp 
ce numărul şomerilor neindemnizaţi a scazut cu 397 persoane . 

 
Deoarece în data de 27 aprilie 2010 va avea loc Bursa generala a locurilor de munca in Tg-Jiu, 

la Casa de Cultura , salariatii institutiei noastre au continuat acţiunea de contactare a agenţilor 
economici (fiecare agent economic primind o invitaţie de participare si o oferta de locurile de munca 
vacante ), astfel încât participanţilor la aceasta acţiune să le fie oferite un număr cât mai mare de locuri 
de muncă şi dintr-o gamă cât mai diversificată de meserii . 

De asemenea, persoanele aflate în cautare de loc de muncă  sunt rugate să participe la 
această bursă generală a locurilor de muncă din judeţul Gorj .  

Pana in prezent au fost contactati 80 agenti economici care ofera un numar de 240 locuri de 
munca, din care 18 si-au anuntat participarea .Principalele meserii sunt: confectioner imbracaminte, 
croitor, agent asigurare, muncitor necalificat, zidar, dulgher, tinichigiu, sofer, mecanic auto, electrician, 
fierar betonist, ambalator, asfaltator, coafor, cosmetician, lucrator gestionar iar pentru persoanele cu 
studii superioare avem consilier economic, inginer hidrotechnic, inginer CCIA, functionar, administrator   

Informatii suplimentare privind modul de organizare si desfaşurare a acesteia pot fi obţinute de 
la sediul instituţiei noastre din Tg-Jiu strada Lt.Col.Dumitru Petrescu nr.1, unde pot depune si ofertele 
privind locurile de munca vacante pe care le vor oferi in cadrul acestui târg de locuri de muncă . 

 
În vederea creşterii şi diversificării competenţelor profesionale, astfel încât şomerii să-şi poată 

găsi mai repede şi mai uşor un loc de muncă, în trimestrul I 2012 AJOFM GORJ au început un numar 
de 23 cursuri de iniţiere si calificare / recalificare la care au participat un numar de 556  persoane din 
care 252 şomeri ;  totodata, în această perioadă se fac înscrieri pentru demararea şi a altor cursuri de 
formare profesionala în meseriile de lucrător în comerţ,  agent paza si ordine, comunicare în limba 
engleză, zidar pietrar tencuitor si lucrator in cresterea animalelor. 
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