Nesecret
Nr.256/A.J.O.F.M.GALATI/07.01.2016
Mediatizare activitate A.J.O.F.M. GalaŃi – pentru anul 2015
Tematica

PRESA SCRISA
locala-centrala

Rata şomajului, număr şomeri, categorii de şomeri

42

Locuri de muncă vacante în judeŃul GalaŃi
Locuri de muncă în străinătate prin reŃeaua EURES
Bursa generală locurilor de muncă
Disponibilizari colective
Organizarea Bursei locurilor de muncă pentru
absolvenŃi promoŃia 2015.
Programe de formare profesională
Proiecte europene:
-Proiect naŃional „Cardul Profesional European 2 –
instrument inovativ de modernizare şi eficientizare
a activităŃii SPO” – 2
-Proiect strategic "AcŃiunea: Prepaid! - SoluŃie de
reformare şi modernizare a serviciilor SPO prin
implementarea unui sistem modern de plată a
indemnizatiei de şomaj" -5
-„GaranŃii pentru Tineri”-2
Program special de lucru AJOFM GalaŃi – ianuarie
2015
Oferta de locuri de muncă prin reŃeaua naŃională
EURES:
- în domeniul agricol (Spania, Danemarca)
-în domeniul constructiilor (Israel)
- în domeniul hoterier – gastronomic şi al
construcŃiilor(Germania)

297
291
17
3
16

Târg de locuri de muncă pentru tineri de 16-24 ani
(realizat în colaborare cu Patronatul Tinerilor
Întreprinzători din România în cadrul Proiectului
„GaranŃii pentru Tineri”)
“Ziua Informării EURES – Munca în Olanda”
eveniment organizat de către AJOFM GalaŃi în
colaborare cu Ambasada Olandei şi InstituŃia
Prefectului Judetului Galati, sub umbrela reŃelei
EURES – EURopean Employment Services
Stimularea angajatorilor prin acordarea de
facilităŃi urmare încadrării absolvenŃilor în
condiŃiile Legii nr.76/2002, modificată şi
completată ulterior
Bursa locurilor de muncă pentru deŃinuŃi 23.06.2015
Târg de locuri de muncă organizat în cadrul
Proiectului „Competent şi ocupat pe piaŃa muncii”
(realizat în colaborare cu AsociaŃia Centrul de
Cercetare şi Formare a UniversităŃii de Nord Baia
Mare)
Modul în care absolvenŃii promoŃia 2015 se pot
înregistra la agenŃie pentru a putea beneficia de
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prevederile Legii nr.76/2002, modificată şi
completată ulterior
Stimularea angajatorilor prin acordarea de
facilităŃi urmare încadrării absolvenŃilor în
condiŃiile Legii nr.76/2002, modificată şi
completată ulterior
Numărul absolvenŃilor promoŃia 2015 care s-au
înregistrat la agenŃie pentru a putea beneficia de
prevederile Legii nr.76/2002, modificată şi
completată ulterior
Organizarea de către A.J.O.F.M. GalaŃi a trei Burse
ale locurilor de muncă în vederea selectării de
persoane de către angajatorul DELPHI PACKARD
ROMANIA S.R.L. din jud.Timiş urmare sprijinului
solicitat de acesta.
Locurile de muncă oferite prin reŃeua EURES,
majoritatea
pentru
persoane
necalificate
(agricultură) şi existenŃa unui număr destul de mic
de locuri de muncă pentru absolvenŃi cu studii
superioare.

1

2

8

1

1

Demararea programului cu scop educaŃional
“Şcoala de Ucenici” a S.C. ARCELORMITTAL GALAłI
S.A. la care AgenŃia JudeŃeana pentru Ocuparea
ForŃei de Muncă GalaŃi a contribuit la selecŃia
participanŃilor.
InfluenŃa la scăderea ratei şomajului din judeŃ
urmare intenŃiei Companiei americane COMPUTER
GENERATED SOLUTION (CGS) de a deschide o filială
la GalaŃi.

4

Locurile de muncă oferite în diverse domenii şi în
care se fac cele mai multe angajări în funcŃie de
vârstă

3

Proiect ANOFM “Fii activ la orice vârstă”

4

1

2

Voluntariatul – un atu la angajare
TOTAL

1
743

3

11

Evenimente
ConferinŃe de presă

Nr.
2

Interviuri acordate şi participarea la
emisiuni tv

17

Solicitări de informaŃii din partea presei
- scrise/telefonice

21

3

Subiect
Proiect ANOFM “Fii activ la orice vârstă” -2
Oferta prin reŃeaua nationala EURES - locuri de munca
in domeniul agricol (Spania)-1
Bursa generală a locurilor de muncă – 4
“Ziua Informării EURES – Munca în Olanda” eveniment
organizat de către AJOFM GalaŃi în colaborare cu
Ambasada Olandei şi InstituŃia Prefectului Judetului
Galati, sub umbrela reŃelei EURES – EURopean
Employment Services - 4
Târg de locuri de muncă organizat în cadrul Proiectului
„Competent şi ocupat pe piaŃa muncii” (realizat în
colaborare cu AsociaŃia Centrul de Cercetare şi Formare
a UniversităŃii de Nord Baia Mare) - 2
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenŃi promoŃia
2015 – 4
- Proiect ANOFM “Fii activ la orice vârstă” –2
Numărul persoanelor pentru care au fost emise decizii
de recuperare a debitelor pentru încasare necuvenită
de indemnizaŃii de şomaj în anul 2014 şi suma acestor
debite - 1
Numărul şomerilor care în anul 2014 au beneficiat de
2
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prima de 30% din indemnizatia de şomaj - 1
InformaŃii privind modalităŃile de ocupare a locurilor
de muncă vacante din sistemul bugetar - 2
Numărul şomerilor din mediul rural din judeŃul GalaŃi,
şi primele 5 localităŃi care înregistrează cel mai mare
număr de şomeri - 1
Modul de declarare a locurilor de muncă vacante (mai
ales în cazul angajatorilor cu puncte de lucru în alt
judeŃ) – 1
InformaŃii despre Burse ale locurilor de muncă
organizate în anii anteriori – 2
Cursuri de formare profesională - 1
Numărul absolvenŃilor promoŃia 2015 care s-au
înregistrat la agenŃie pentru a putea beneficia de
prevederile Legii nr.76/2002, modificată şi completată
ulterior – 2
Numărul şomerilor înregistraŃi care au fost incluşi la
cursuri de calificare -1
CondiŃii pentru a se putea beneficia de indemnizaŃie
şomaj-1
Date şi rezultate după organizarea de către A.J.O.F.M.
GalaŃi a trei Burse ale locurilor de muncă în vederea
selectării de persoane de către angajatorul DELPHI
PACKARD ROMANIA S.R.L. din jud.Timiş-1
Rata şomajului -3
Numărul de locuri de muncă destinate persoanelor cu
dizabilităŃi şi meseriile, numărul persoanelor cu
dizabilităŃi.
Locurile de muncă oferite în diverse domenii şi în care
se fac cele mai multe angajări în funcŃie de vârstă – 2
-ImportanŃa voluntariatului la angajare - 1
Comunicate de presa
39

Oferta prin reŃeaua nationala EURES locuri de munca
în domeniul agricol (Danemarca) – 1
Program special de lucru AJOFM GalaŃi–ianuarie 2015-1
Oferta prin reŃeaua nationala EURES - locuri de muncă
în domeniul construcŃiilor (Israel) – 1
Proiect POSDRU/123/4.1/S/127548 "Tracking Task ID
127548 - Serviciul electronic de gestionare şi
monitorizare a relaŃiilor interdepartamentale din
cadrul SPO" – 1
Proiect "DataProject Management System - instrument
de gestiune şi monitorizare a proiectelor din cadrul
A.N.O.F.M.”-1
Proiect naŃional „Cardul Profesional European 2 –
instrument inovativ de modernizare eficientizare a
activităŃii SPO” – 1
Proiect strategic "AcŃiunea: Prepaid! - SoluŃie de
reformare şi modernizare a serviciilor SPO prin
implementarea unui sistem modern de plată a
indemnizaŃiei de şomaj" -5
Bursa generală a locurilor de muncă - 5
“Ziua Informării EURES – Munca în Olanda”
eveniment organizat de către AJOFM GalaŃi în
colaborare cu Ambasada Olandei şi InstituŃia
Prefectului JudeŃului GalaŃi, sub umbrela reŃelei
EURES – EURopean Employment Services – 1
Comunicat de presă privind oferta de locuri de muncă
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prin Reteaua EURES pentru persoanele calificate în
domeniul hoterier – gastronomic care doresc sã
lucreze în Germania -1
Comunicatul de presă privind oferta de locuri de
muncă prin Reteaua EURES pentru persoanele calificat
e în domeniul construcŃiilor care doresc sã lucreze în
Israel -1
Comunicat de presă privind organizarea în data de
22.07.2015 la sediul AJOFM GalaŃi a evenimentului de
publicitate comunicare, promovare şi diseminare a
proiectului ”Modernizare pentru EficienŃă şi Calitate în
SERViciile de Formare Profesională a AdulŃilor” –
MECSERV -1
Comunicatul de presă privind Programul YOUR FIRST
EURES JOB (Primul tău loc de muncă EURES)oportunitate de mobilitate în UE – actualizat -1
Comunicat de presă privind organizarea de către
A.J.O.F.M. GalaŃi a trei Burse ale locurilor de muncă
în vederea selectării de persoane de către angajatorul
DELPHI PACKARD ROMANIA S.R.L. din jud.Timiş urmare
sprijinului solicitat de acesta - 1
Comunicatul de presă privind întreruperea furnizării
energiei electrice la sediul A.J.O.F.M. Galati în data
de 11.08.2015, datorită unor lucrari efectuate de
Filiala de Distributie a Energiei Electrice Muntenia
Nord SA – Sucursala de Distributie Galati - 1
Organizarea Bursei locurilor de muncă pentru
absolvenŃi promoŃia 2015-3
Proiect ANOFM “Fii activ la orice vârstă”-1
Rata şomajului -12
Materiale publicitare

1900

2350
150

350
100
200

300

400

6000

Rubrici permanente

ZILNIC presă
scrisă si
on-line

- materiale informative privind stimularea
angajatorilor prin acordarea de facilitati in conditiile
Legii nr.76/2002, modificata si completata ulterior
- fluturasi si materiale informative Eures
-materiale informative privind serviciul inovativ de
asistenta si consultanta pentru inceperea unei afaceri
(DANTES - Proiect finantat din fonduri europene FSE)
- materiale informative privind Bursa generală a
locurilor de muncă
-materiale informative privind organizarea Bursei
locurilor de muncă pentru absolvenŃi promoŃia 2015
-“Ziua Informării EURES – Munca în Olanda”
eveniment organizat de către AJOFM GalaŃi în
colaborare cu Ambasada Olandei şi InstituŃia
Prefectului Judetului Galati, sub umbrela reŃelei
EURES – EURopean Employment Services
-modul în care absolvenŃii promoŃia 2015 se pot
înregistra la agenŃie pentru a putea beneficia de
prevederile Legii nr.76/2002, modificată şi completată
ulterior
- materiale informative privind stimularea
absolvenŃilor prin acordarea prime în condiŃiile Legii
nr.76/2002, modificată şi completată ulterior
- materiale informative privind Proiectul “Fii activ la
orice vârstă” distribuite clienŃilor agenŃiei (persoane
în cautarea unui loc de muncă si angajatori)
Locuri de muncă vacante
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