
Mai putini someri sibieni
La sfarsitul lunii martie 2007 erau inscrisi in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de
Munca (A.J.O.F.M.) Sibiu 7749 someri, rata somajului inregistrand valoarea de 4,4 la suta. Fata de
sfarsitul lunii anterioare, numarul somerilor a inregistrat o scadere cu peste 800 de persoane, nivelul ratei
somajului diminuandu-se, de asemenea, cu 0,5 puncte procentuale (fata de 4,9 la suta, in februarie). Cei
mai multi someri, 2.865, sunt la Medias, dupa care urmeaza Sibiul (2.384), Agnita (1.115), Dumbraveni
(735), Avrig (444) si Cisnadie (206). Din punct de vedere al repartizarii pe categorii socio-profesionale,
6.485 sunt muncitori, 1.058 sunt persoane cu studii medii si doar 206 cu studii superioare. Din totalul
somerilor, 2709 sunt beneficiari de indemnizatii, iar in ceea ce priveste mediul de provenienta, cei mai
multi sunt din mediul rural - 4676 persoane, in timp ce 3075 apartin mediului urban. In luna martie, 47 de
persoane si-au gasit un loc de munca prin masurile destinate incadrarii somerilor in varsta de peste 45 de
ani sau care sunt unici sustinatori ai familiilor monoparentale. De asemenea, 34 de absolventi de institutii
de invatamant au fost angajati prin subventionarea locurilor de munca, iar alte 77 persoane au beneficiat
de alocatii pentru somerii care isi gasesc o slujba inainte de expirarea somajului. Tot in luna martie, alte
2.020 de persoane si-au gasit un job prin intermediul A.J.O.F.M. Sibiu, 25 de absolventi bucurandu-se si
de prima de incadrare, iar 36 de sibieni au fost angajati prin absolvirea cursurilor de formare
profesionala.
  
  Bani pentru scolile sibiene
  
  Aproape 14 milioane de lei vor ajunge in curand in bugetul unitatilor de invatamant din judet. Peste 8,1
milioane lei sunt destinati reabilitarilor de scoli si chiar constructiilor de cladiri noi, iar 5,8 milioane de
lei, pentru dotarea cu materiale didactice. De acesti bani vor beneficia 35 de scoli si 16 gradinite.
Totodata, pentru mobilierul scolar, unitatile de invatamant din judet vor primi, aproape 1,5 milioane de
lei, iar pentru dotarea laboratoarelor si cabinetelor scolare de fizica, biologie si chimie, pentru Sibiu, au
fost repartizati nu mai putin de 1,3 milioane de lei. Din acesti bani, 812.000 de lei vor fi investiti in
bunuri si servicii, iar 542.000 de lei vor fi alocati cheltuielor de capital. Totodata, potrivit reprezentantilor
Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ), alti 776.000 de lei vor fi cheltuiti pentru achizitionarea de carte
scolara si aproape 774.000 de lei, pentru dotarea cu materiale si echipamente sportive a liceelor de profil.
Tot in acest scop, cluburile copiilor vor primi mai mult de 14.000 de lei, iar cluburile sportive scolare,
53.000 de lei. De asemena, scolile de arta se vor " alege"  aproape 93.000 de lei, pentru achizitionarea de
instrumente muzicale. Mai mult decat atat, 22 de centre si cabinete psihopedagogice si logopedice vor
primi 416.000 de lei. Din aceasta suma, 249.000 de lei sunt alocati pentru cumpararea de bunuri si
servicii, iar 167.000 de lei, pentru investitii. 13 din cele 22 de cabinete beneficiare sunt in Sibiu, doua in
Medias, alte doua in Cisnadie, iar cate unul in Agnita, Talmaciu, Copsa Mica, Dumbraveni si Turnu
Rosu. Banii provin de la Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEdC). Adina ALEONTE  
  
  Ovidiu GULICA
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