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BUZAU  

Iulie 2021 

COMUNICAT DE PRESA 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau 

organizeaza Bursa Locurilor de Munca la cererea YAZAKI ROMANIA SRL 

La cererea YAZAKI ROMANIA SRL – punct de lucru Braila – AJOFM Buzău va organiza, in 

perioada 26-29 iulie 2021, Burse ale locurilor de munca pentru persoanele care doresc sa se 

angajeze la YAZAKI ROMANIA SRL. 

Pentru a veni in sprijinul celor interesati,cu preponderenta din bazinul de ocupare Ramnicu 

Sarat, aceste Burse ale locurilor de munca se vor organiza in mai multe localitati, calendarul 

intalnirilor cu reprezentantii firmei fiind urmatorul: 

- Balta Albă – Luni 26 Iulie, ora 10 – la sediul Primăriei 

- Râmnicu Sărat – Marți 27 Iulie, ora 10 – la sediul AJOFM din Rm. Sarat, str. plt. 
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- Boldu – Miercuri 28 Iulie, ora 10 – la sediul Primăriei 

- Rîmnicelu – Joi 29 Iulie, ora 10 – la sediul Primăriei 

“Nu se solicit o calificare prealabilă, angajatorul urmând să pregătească profesional viitorii 

angajați în meseria de confectioner cablaje auto. De asemenea, angajatorul asigură 

transportul din localitățile susmenționate către locul de muncă”, a declarat dl. Ionel Tociu, 

director executiv al AJOFM Buzau. 

La sfirsitul lunii iunie 2021, numarul total de someri inregistrati in evidentele  AJOFM  Buzau 

a fost de 9407 persoane, inregistrindu-se o crestere cu 185 persoane fata de luna mai, cind 

in evidenta institutiei erau 9222 persoane. Rata somajului la sfirsitul lunii iunie, calculata cu 

o populatie activa de 171.700, este de 5,48%, in crestere fata de luna mai (5,37%). 

In luna iunie 2021 au fost inregistrate in evidentele AJOFM Buzau un numar de 1413 per-

soane,  82 persoane ca urmare a disponibilizarilor curente si  1 absolvent  promotia curenta, 

1330  persoane inscrise ca someri neindemnizati (dintre acestia 951 sunt someri 

neindemnizati luati in evidenta si care au fost sau urmeaza a fi incadrati in munca, cu 

respectarea prevederilor legale iar 379 sunt someri neindemnizati care beneficiaza de 

prevederile Legii 416/2001) 

In luna iunie au iesit din plata si evidenta un numar de 1228 persoane, din care 953 persoane 

ca urmare a incadrarii in munca. 

Numarul somerilor aflati in evidenta si plata la data de 30.06.2021, in bazinul de ocupare 

Ramnicu Sarat era de 2393 persoane, din care 260 persoane indemnizate si 2133 persoane 

neindemnizate. 

 

 

 


