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ZIUA ANOFM – ZIUA PORŢILOR DESCHISE
Data de 10 decembrie marchează, de 15 ani încoace, Ziua Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă.
Evenimentul se va desfăşura, concomitent, atât la sediul Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş, la sediile agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de munca din ţară
şi la sediul ANOFM Bucureşti.
Pentru realizarea obiectivelor sale, AJOFM Timiş implementează politici şi programe de
ocupare a forţei de muncă, furnizează servicii de prevenire a şomajului, servicii de formare profesională,
de informare, consiliere şi orientare profesională, servicii de mediere a forţei de muncă în ţară şi
străinătate, asigură stabilirea, plata şi evidenta drepturilor băneşti suportate din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, organizează evenimente privind selecţia şi plasarea forţei de muncă, subvenţionează locuri de
muncă pentru categorii defavorizate de şomeri încadraţi în muncă, acordă stimulente financiare şomerilor
care s-au încadrat în muncă, implementează proiecte cu finanţare europeană legate de piaţă muncii şi
modernizarea serviciului public de ocupare, coordonează alte măsuri active în vederea creşterii gradului
de ocupare din judeţul Timiş.
Comunicatul doamnei director executiv Georgina GRIGORIE:
„ Activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş se măsoară în rezultate,
iar rezultatele se obţin numai atunci când persoana care cere ajutor găseşte locul de muncă dorit.
Acum la împlinirea a 15 ani de activitate, putem să vorbim de un Serviciu Public de Ocupare, de o
instituţie preocupată de furnizarea serviciilor de ocupare a forţei de muncă atât cetăţenilor cât şi
angajatorilor, de consiliere, formare şi reconversie profesională, adică o instituţie preocupată de
cetăţeanul aflat in căutarea unui loc de muncă.
Angajarea nu înseamnă numai a oferi locuri de muncă, ci promovează și demnitatea,
independența, realizarea și inovația. Implicarea instituţiei noastre în atingerea acestui deziderat este
totală, atât pe plan intern cât şi extern, atât online cât şi offline.
Suntem mândri de rezultate şi conştienți că fără dăruire şi profesionalism, fără un efort comun al
tuturor factorilor implicați, nu puteam să avem proiecte europene implementate, evenimente de succes,
sistem online exemplu de bune-practici, invitații în țară şi în străinătate, alte activități specifice.
Rezultatele ne dau încredere să abordăm viitorul cu demnitate şi hotărâre, că ne putem atinge
obiectivele, că putem asigura un echilibru între cererea şi oferta de locuri de muncă.

Mulţumim partenerilor, colaboratorilor, clienţilor şi mass-mediei pentru sprijinul şi încrederea
acordată, invitând pe această cale pe toţi cei interesaţi la “Ziua Porţilor Deschise” ce va avea loc Marţi,
10 Decembrie 2013, între orele 11-13 la sediul Agenţiei din Timişoara,b-dul Republicii nr.21, dată ce
marchează ziua aniversară a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.”
Ca urmare,ziua de marţi,10 decembrie 2013 este Ziua Porţilor Deschise, când cei interesaţi pot
vizita între orele 11-13 sediul instituţiei din Timişoara, b-dul Republiciinr.21 şi pot afla informaţii utile
pentru dezvoltarea lor profesională şi facilitarea accesului pe piaţa muncii.
Dorim ca acest eveniment să apropie persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi
angajatorii de Serviciul Public de Ocupare, pe care să-l considere un partener ce poate fi alături de ei în
viitor.
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