
Sibienii sunt hotarati sa munceasca din greu
Statisticile Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Sibiu indica faptul ca doar
intr-o luna de zile numarul somerilor din judet s-a redus cu aproape 10 la suta. Reprezentantii AJOFM
sustin ca daca la sfarsitul lunii februarie aveau in acte nu mai putin de 10.018 someri, in martie, cifra s-a
resus cu peste 700 de persoane, ajungand la 9.293 de someri.
  
  Tot mai multe persoane aflate in baza de date a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca
Sibiu si-au gasit de lucru, fapt ce a dus la scaderea numarului de someri in judet. Ba mai mult, unii
sibieni au primit oferte, de la diferiti angajatori, de a lucra in doua locuri si nu au refuzat oferta. Astfel, la
sfarsitul lunii martie 2005 erau inscrisi in evidentele Agentiei sibiene 9.293 someri, fata de 10.018
inregistrati la sfarsitul lunii februarie. Dintre acestia, 3.794 sunt femei. Rata somajului a inregistrat in
martie valoarea de 5,3 la suta, fata de 5,7 la suta cat a fost luna trecuta. Cei mai multi someri se afla in
zona Sibiului, circa 3.800, urmata de Medias cu 3.243, Agnita – 1.027, Avrig – 630, Cisnadie – 265 si
Dumbraveni – 347. Din punct de vedere socio-profesional, 7.318 sunt muncitori, 1.611 au studii medii si
doar 364 au studii superioare. Din totalul somerilor, 3.805 sunt persoane indemnizate, iar dupa mediul de
provenienta 4.056 provin din mediul urban, restul sunt din rural. "In cursul lunii martie AJOFM Sibiu a
pus la dispozitia celor interesati sa ocupe un loc de munca sau sa-l schimbe pe cel actual, un numar de
2.876 locuri de posturi vacante, dintre care 240 pentru persoane cu studii superioare, 376 pentru persoane
cu studii medii si 2.260 pentru muncitori. In aceeasi luna, 33 persoane s-au incadrat pe locuri de munca
nou create ca urmare a acordarii de credite cu dobanda avantajoasa de catre AJOFM Sibiu. Alti 44
absolventi de institutii de invatamant au fost incadrati prin subventionarea locurilor de munca si 92
persoane au beneficiat de alocatii pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea somajului",
sustine Ovidiu Ogrean, purtator de cuvant al AJOFM Sibiu. 
  
  De asemenea, prin activitatile de mediere realizate de agentiile locale subordonate AJOFM Sibiu s-a
asigurat incadrarea in munca a 1.253 persoane, 28 persoane au ocupat un loc de munca prin masurile
destinate incadrarii in munca a somerilor in varsta de peste 45 de ani. 
  
  Totodata, prin masuri promovate de catre agentie privesc ocuparea temporara a fortei de munca in
lucrari publice de interes comunitar au fost angajati 118 someri, iar prin acordarea de servicii de
informare si consiliere profesionala, 46 persoane si-au gasit un nou loc de munca.
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