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Astăzi, 10 decembrie 2013, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Gorj a organizat  „Ziua Porţilor Deschise”, în contextul aniversării a 15 ani de la prima 

întâlnire a Consiliului de Administraţie al  Agenţiei  Naţionale pentru Ocuparea Forţei  de 

Muncă.

Cu acest prilej, la sediul agenţiei locale şi a punctelor de lucru, din judeţul Gorj, a 

fost pus un banner, au fost amenajate spaţii pentru informare şi consiliere profesională, 

unde au fost puse la dispoziţia vizitatorilor materiale informative (pliante, broşuri, afişe), 

elaborate în cadrul proiectului „FII INFORMAT”,  precum şi a altor proiecte finanţate din 

Fondul Social European.

Vizitatorii au fost informaţi de către funcţionarii publici ai A.J.O.F.M Gorj, cu privire la 

măsurile  active de ocupare,  despre posibilitatea ocupării  unui  loc de muncă în Spaţiul 

Economic European, precum şi despre istoricul înfiinţării Serviciului Public de Ocupare.

De asemenea, elevii aflaţi în anii terminali, în cadrul Grupului Şcolar Tehnologic Ion 

Mincu  din Tg-Jiu, au vizitat instituţia noastră, au cunoscut şi discutat îndeaproape, cu 

funcţionarii  publici  ai  instituţiei,  despre  aspectele  practice  ale  activităţilor,  demers  care 

contribuie  în  dezvoltarea  personală  şi  sporirea  calităţii  vieţii  acestora,  precum  şi  la 

creşterea eficienţei şi vizibilităţii serviciilor de ocupare.

Apreciem că organizarea şi  desfăşurarea  acestui  eveniment,  a  avut  o conotaţie 

pozitivă,  oferind  premise  cu  privire  la  dezvoltarea  continuă  a  Serviciului  Public  de 

Ocupare, prin capacitatea de a răspunde nevoilor tuturor categoriilor de beneficiari.
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