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                                            Realizările implementării Programului de ocupare a forţei de muncă al AJOFM Sibiu, 

                                                                                         până la sfârşitul lunii iulie 2017 

   Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu ca urmare a implementării Programului de 
Ocupare a Forţei de Muncă, a reuşit până la sfârşitul lunii iulie 2017 încadrarea în muncă a unui număr de 
2.163 persoane. Astfel, ca urmare a participării la programele de formare profesională organizate de 
AJOFM Sibiu, au fost ocupate 127 de persoane. Prin completarea veniturilor şomerilor care se încadrează 
înainte de expirarea indemnizaţiei pentru şomaj, s-au încadrat 175 şomeri. Aceştia au beneficiat de o 
sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul 
indemnizaţiei de şomaj. Acordarea de subvenţii angajatorilor, a făcut posibilă încadrarea în muncă a unui 
număr de 281 de persoane dintre care: 261 şomeri în vârstă de peste 45 de ani; 13 şomeri care mai au 5 
ani până la pensie; 7 şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale. Tot prin subvenţionare locurilor 
de muncă au fost încadraţi 61 absolvenţi ai unei forme de învăţământ, 7 persoane cu handicap şi 15 tineri 
NEETS. Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă a contribuit la ocuparea a 2 persoane. De 
asemenea, 5 absolvenţi au beneficiat de prime de încadrare acordate din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj.  Implementarea programului  pentru elevi şi studenţi, menit să sprijine încadrarea acestora pe 
durată determinată, de maximum 60 zile calendaristice, pe perioada vacanţelor, a făcut posibilă 
încadrarea a 48 elevi.  Un impact important asupra ocupării persoanelor în căutarea unui loc de muncă l-
au  avut primele de activare pentru şomerii neindemnizaţi , în urma acordării acestora fiind încadrate  în 
muncă 137 de persoane. 
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