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AJOFM MUREŞ aduce la cunoştinŃă că în luna decembrie 2011 s-a
înregistrat un număr de 14.568 şomeri cu 5.172 mai puŃini faŃă de luna
decembrie 2010 când erau înregistraŃi 19.740 şomeri. Rata şomajului în
luna decembrie 2011 a fost 5,88%, cu 2,04 puncte procentuale mai mică
faŃă de luna decembrie 2010 când rata şomajului era de 7,92% .
În anul 2011 au beneficiat de programele de formare profesională
oferite de A.J.O.F.M. Mureş un număr de 1.527 şomeri reprezentând
aproape 10% din numărul total al şomerilor. Dintre aceştia, aproximativ
50% şi-au găsit un loc de muncă.
Pentru anul 2012 A.J.O.F.M. Mureş îşi propune ca prioritate creşterea
gradului de ocupare în rândul şomerilor prin intensificarea tuturor măsurilor
active de ocupare.
A.J.O.F.M. Mureş se va implica activ pe parteneriate pentru atragerea
de fonduri europene, pentru stimularea ocupării forŃei de muncă.
Urmărim ca prin legea uceniciei agenŃii economici să-şi poată califica
personalul de care are nevoie .
De asemenea avem în vedere cuprinderea în programe de formare a
unui număr cât mai mare de şomeri în vederea facilitării integrării sau
reintegrării lor pe piaŃa muncii.
Cu deosebită consideraŃie,
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