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În atenţia Directorului General
Pentru o mai bună cunoaştere a cererii şi ofertei de forţă de muncă, la nivelul judeţului, AJOFM

Timiş va organiza în data de 23 septembrie 2011 Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.
Având în vedere bunele relaţii de colaborare cu firma dumneavoastră, avem onoarea de a vă

invita să participaţi la această acţiune, care se va desfăşura la Casa Tineretului, Str. Arieş nr. 19,
între orele 08.00-16.00. Această acţiune vă ajută să recrutaţi personal cu o bună pregătire profesională,
pentru locurile de muncă vacante pe care le oferiţi.

Vă rugăm să ne confirmaţi participarea dumneavoastră la această acţiune până în data de 19
septembrie 2011 în scris la numărul de fax 294 234, la adresele de e-mail:
tm_calitate@ajofm.anofm.ro şi tm_mpm@ajofm.anofm.ro sau direct la sediul instituţiei b-dul
Republicii, nr. 21, cam. 108 conform tabelului anexat.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş face cunoscut, prin intermediul
acestei invitaţii prevederile art. 80 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Astfel, cf. art. 80 din Legea 76/2002 angajatorii care încadrează în muncă pe durată
nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni de la
data încheierii convenţiei (18 luni pentru absolvenţii cu handicap), pentru fiecare absolvent:

- Contravaloarea unui indice social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru
absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

- 1,2 din valoarea unui indice social de referinţă (500 lei), în vigoare la data încadrării în muncă,
pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

- 1,5 din valoarea unui indice social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru
absolvenţii de învăţământ superior.

Măsurile de stimulare amintite mai sus nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă
sau de serviciu sunt suspendate. Angajatorii care beneficiază de aceste subvenţii acordate pentru
încadrarea absolvenţilor unor instituţii de învăţământ sunt obligaţi, prin lege, să menţină raporturile de
muncă cu aceştia timp de 3 ani de la data încheierii convenţiei.

Pe de altă parte în baza Legii 116/2002, agenţii economici avizaţi de Agenţie, denumiţi în
continuare angajatori de inserţie, care vor încadra tineri ce au încheiat contracte de solidaritate cu
A.J.O.F.M. Timiş, potrivit următoarelor priorităţi:

a) tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor
publice specializate şi al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copilului;

b) tineri singuri cu copii în întreţinere;
c) tineri familişti cu copii în întreţinere;
d) tineri familişti fără copii în întreţinere;
e) tineri familişti care au executat pedepse private de libertate;
f) alte categorii de tineri aflaţi în dificultate.
vor încheia cu Agenţia o convenţie prin care aceasta se angajează să ramburseze lunar

angajatorului salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 75% din câştigul
salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

De subvenţionarea locurilor de muncă beneficiază, în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi angajatorii care încadrează
absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, şomeri peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici
întreţinători ai familiilor monoparentale care timp de un an vor primi pentru fiecare angajat o sumă a
cărei valoare este raportată la indicatorul social de referinţă.

Vă mulţumim anticipat.
Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,
LIVIU NEGUŢ

ROMÂNIA
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA

FORŢEI DE MUNCĂ TIMIŞ
Bulevardul Republicii nr.21 Timişoara
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SC ___________________________
Adresa: _______________________
Telefon:______________
E-mail:_________________
Cod CAEN: ______________
Nr. ______/__________

Către,
A.J.O.F.M. Timiş

Referitor la adresa dumneavoastră vă confirmăm participarea/neparticiparea la Bursa
locurilor de muncă pentru absolvenţi organizată în data de 23 septembrie 2011.

Locurile de muncă oferite de firma noastră sunt:
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