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Agenţii Locale / Puncte de Lucru 
 
Agenţia Locală Târgu-Jiu 
Str.Lt.Col.Dumitru  Petrescu  nr.1 
tel/fax 0253211568  
Punct de Lucru Târgu-Cărbuneşti 
Str. Gilortului nr.7,tel./fax 
0253/379345 
Punct de Lucru Motru 
B-dul Trandafirilor , bl.A, parter , tel./fax 0253/211568  
Punct de Lucru Rovinari 
Aleea Florilor ,bl.B1, et. 2,tel. / fax 0253/371314 
Punct de Lucru Turceni 
Casa de Cultură, str Muncii, tel: 0253/334500 

 
         

   ACTIVITĂŢILE AJOFM GORJ 
 
 Informare şi consiliere Profesională/Medierea muncii  
 Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi 

independente sau pentru iniţierea unei afaceri    
 Formarea profesională    
 Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor  
 Stimularea mobilităţii forţei de muncă 
 Efectuarea plăţii drepturilor de protecţie socială ce se 

suportă din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit legii 
 Efectuarea plăţii creanţelor salariale ce se suportă din 

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în 
condiţiile prevăzute de lege 

 Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 
şomerilor    

 Acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru 
stimularea ocupării forţei de muncă 

 EURES – Medierea forţei de muncă în străinătate 
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DATE STATISTICE 
Evoluţia indicatorilor pieţei muncii – IUNIE 2018 

Evolutia somerilor si  a ratei somajului in judetul Gorj a fost in 

ultimul an urmatoarea: 

 

Numarul de someri inregistrati existent la sfarsitul lunii  

mai  2018 (5992 persoane) a  scăzut în decursul lunii iunie 2018, 

ajungand  la 5846 persoane, ca urmare a fluxului de intrari si 

iesiri inregistrate. 

Numarul somerilor femei la 30 iunie  2018  era de 2500 

persoane. 

Astfel, numarul de someri  intrati în evidentele AJOFM 

Gorj în luna iunie   a fost de 721 persoane, dupa cum urmeaza : 

-   386 persoane prin inscrieri noi ; 

-   335 persoane prin reluari/reactivari de drepturi; 

 In luna iunie 2018  au fost scoase din evidenta AJOFM 

Gorj   867 persoane, prin :  

-incadrare in munca: 566 persoane  

-iesiri din categoria somerilor neindemnizati, ca urmare a 

suspendarilor, incetarilor drepturilor banesti, alte situatii: 280 

persoane 
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- iesiri din categoria somerilor indemnizati, ca urmare a 

suspendarilor, incetarilor drepturilor banesti, alte situatii: 21 

persoane. 

Din totalul somerilor inregistrati  1970 au fost someri  

indemnizati si 3876 someri neindemnizati. Numarul somerilor 

indemnizati  a scazut  cu 162 persoane, iar numarul somerilor 

neindemnizati a crescut cu 36 persoane fata de luna 

precedenta. 

Ponderea somerilor neindemnizati in numarul total al 

somerilor (66,30%) scade fata de luna precedenta cu 2,21 pp . 

 Categoriile cele mai afectate de somaj, in randul 

somerilor indemnizati, in luna  iunie au fost: cea a persoanelor 

cu varsta peste 55 ani, 704 persoane (35,74% in totalul de 1970 

someri indemnizati) urmata de categoria persoanelor cu varsta 

intre 40-49 ani,  558 persoane din totalul de 1970 someri 

indemnizati, reprezentand un procent de 28,32% .  

 La someri neindemnizati, categoriile cele mai afectate de 

somaj au fost cele cu varsta cuprinsa intre 40-49 ani 1200 

persoane (31,00%), urmata de categoria persoanelor cu vârsta 

peste 55 ani  965 persoane (24,90%). 

Pe medii de rezidenta  numarul somerilor la finele lunii 

iunie  2018 se prezinta astfel: 1871 someri provin din mediul 

urban si 3975 someri provin din mediul rural. 

 Derularea Programului de Ocupare a Fortei de Munca in 

luna iunie 2018, a condus la  crearea si ocuparea 566 locuri de 

munca, din care 2255 pentru femei .  
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FORMAREA PROFESIONALĂ 
 
 

Formarea profesională este o măsură 

activă definitorie pentru desăvârşirea 

profilului profesional al oricărei persoane 

aflate în căutare de loc de muncă, ştiut 

fiind faptul că prin asigurarea creşterii şi 

diversificării competenţelor profesionale 

ale şomerilor se ating, concomitent, două 

obiective specifice: satisfacerea cererilor 

imediate pe piaţa muncii şi creşterea 

şanselor de ocupare în muncă a şomerilor.  

Prin Planul Naţional de Formare Profesională 2018 Agenţia 

Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj şi-a propus 

cuprinderea în programe de formare profesională a unui număr de 815 

persoane care beneficiază de servicii de formare profesională 

gratuite. Din cele 815 persoane beneficiare de servicii de formare 

profesională gratuite, prevăzute în plan, 760 sunt şomeri aflaţi în 

evidenţele Agenţiei Judetene Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj,  

30 persoane, altele decât şomeri -  persoane aflate în detenţie si 25 

persoane beneficiari de contracte de ucenicie. 

La data de 30 iunie 2018 au fost incheiate 17 cursuri de 

calificare în programele de formare profesională organizate de 

agenţie la care au absolvit 359 persoane din care someri 354 someri. 
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Locuri de muncă vacante  
 
 

În prezent distribuţia locurilor de muncă, pe nivel de studii, se 
prezintă astfel: 
 locuri de muncă pentru absolvenţi cu studii superioare, 

economice, tehnice sau sanitare 
 locuri de muncă pentru absolvenţi cu studii liceale, cele 

mai multe fiind în domeniul comerţului sau alimentaţiei 
publice 

 locuri de muncă pentru persoane necalificate în 
domeniul construcţiilor, şofer, strungar. 

 
 

Locurile de muncă vacante sunt afişate la Agenţia 
locală Târgu Jiu şi punctele de lucru teritoriale, dar se 
pot vizualiza şi pe site-ul instituţiei 
www.gorj.anofm.ro , dar si pe pagina de Facebook. 
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MUNCA ÎN STRĂINĂTATE 
 - SERVICIUL EURES 

 
Cum găsesc un loc de muncă în străinatate prin 
serviciul EURES 

 
www.eures.europa.eu  
www.eures.anofm.ro 
 
Contactaţi consilierul EURES la sediul AJOFM Gorj 
 
Informaţii utile!!!! 
              

De la 1 ianuarie 2014, s-au ridicat 

restricţiile pentru români pe piaţa 

muncii din Uniunea Europeană. 

Astfel, accesul nelimitat la locuri 

de muncă va fi posibil şi în 

Austria, Franţa, Germania, Malta, 

Marea Britanie, Spania, Belgia, 

Olanda și Luxemburg. Elveţia, 

care nu este membră UE, a decis însă să păstreze restricţiile pentru români 

şi bulgari, se pare ca până în 2019. De asemenea, românii au dreptul să 

lucreze fără permis de muncă, fie ca lucrător independent fie ca angajat, în 

următoarele ţări: Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, 

Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, 

Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Suedia şi Ungaria. Franţa a 

extins recent accesul românilor pe piaţa forţei de muncă de la 150 de 

meserii la 291 de meserii, în sectoare în care angajatorii întâmpină 

dificultăţi în recrutarea de personal. De la 1 ianuarie, accesul românilor este 

nelimitat.  
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Activitatea prin reţeaua  EURES 

 În  perioada 01.01-30.06.2018, AJOFM GORJ  a oferit prin 

Serviciul de ocupare european EURES consiliere unui număr de 203 

persoane care au dorit un loc de muncă în străinătate, precum şi 

angajatorilor, în următoarele domenii: căutarea unui loc de muncă, 

oferte de locuri de muncă vacante din cadrul ţărilor SEE, condiţiile de 

viaţă, asigurări de sănătate, prestaţii de somaj, etc. De asemenea au 

fost încarcate pe portalul EURES CV-urile EUROPASS ale persoanelor 

care au dorit sa il faca vizibil la nivel european.  Cele  mai  solicitate 

ţări  ca  destinaţie de  muncă  ale  căutătorilor  de  locuri  de  muncă  

au  fost  Spania, Danemarca, Portugalia, iar cele mai solicitate 

meserii au fost de muncitor necalificat in agricultura. 

Din numarul persoanelor mediate, in aceasta perioada un 

numar de 53 persoane si au gasit loc de munca in strainatate.  
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ACŢIUNI DE PROMOVARE ŞI VIZIBILITATE 

 
Activitatea de comunicare și secretariatul consiliului de consultativ 
desfășurată  a dus la o contribuţie deosebită în promovarea şi 
mediatizarea serviciilor Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Gorj prin: 

o organizarea de conferinţe de presă la nivel judeţean cu ocazia 
diferitelor evenimente desfăşurate de Agenţia Judeţeană  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Gorj  şi coordonarea organizării de 
conferinţe de presă la nivel local; emiterea de comunicate de 
presă, precum şi a altor materiale informative la nivel judeţean şi 
asigurarea interfeţei cu televiziunile, radiourile si presă scrisă  
pentru acordarea de interviuri de către directorul executiv al 
AJOFM Gorj  si de către alţi reprezentanţi ai instituţiei. 

o Utilizarea social media in promovarea serviciilor oferite si 
comunicarea rezultatelor activitatii institutiei. 

 

 

 

 

C O N T A C T 
 

A . J . O . F . M .  G O R J  
Târgu Jiu, Str Lt. Col. D. Petrescu, nr. 1 

telefon: 0253.211568 
fax: 0253.211568 

email: ajofm@gj.anofm.ro 
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