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Situația statistică a șomajului înregistrat la data de 

30.04.2017 
La sfarsitul lunii aprilie  2017, un  număr total de 6.362 persoane sunt 
înscrise în evidentele  AJOFM Botoşani, din care 2.378  femei.  Din cele 6.362 
persoane inregistrate, 923 persoane sunt şomeri indemnizati, iar 5.439 sunt 
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, înscrise în evidenţele 
agenţiei fără a beneficia de drepturi bănesti. Numărul şomerilor înregistraţi 
a crescut  fată de luna martie  2017 cu 541 persoane. 

Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienta 
situatia se prezinta astfel : din 923 şomeri indemnizaţi, un număr de 884 
beneficiază de indemnizaţie urmare disponibilizarilor curente si colective de 
personal  iar 39 persoane  beneficiază de indemnizaţie de şomaj urmare 
absolvirii unei forme de învăţământ . 
Situaţia şomajului pe şomeri indemnizati si neindemnizaţi la 30.04.2017 
comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut la nivelul judetului se 
prezinta astfel : 

 Rata șomajului înregistrat la data de 30.04.2017 este de  4,34 % 
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Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 680 
locuri de muncă vacante, după cum urmează: 
 
Italia – 280 locuri de muncă: 100 infirmier, 100 asistent medical generalist, 40 asistent medical, 40 îngrijitori la 
domiciliu;  
Germania – 140 locuri de muncă: 50 șofer profesionist, 15 educatoare/educator, 5 asistent medical, 5 
fizioterapeut, 4 betonist, 4 excavatorist, 4 montator izolații clădiri, 4 specialist sisteme de canalizare, 3 chef de 
partie, 3 inginer testare echipamente semiconductoare automate, 3 operator utilaje pentru construcții, 3 zidar, 2 
electrician în construcții, 2 electrician în construcții cabluri, 2 lucrător în construcții, 2 maistru construcții rețele de 
cabluri, 2 maistru hidroizolații clădiri, 2 maistru construcții de drumuri, 2 operator mașini, 1 ambalator, 1 
demichef de rang, 1 dezvoltator software Backend, 1 dezvoltator software Frontend, 1 grădinar, 1 instalator/
montator țevi, 1 instalator clădiri, 1 infirmier, 1 îngrijitor persoane vârstnice, 1 hamal, 1 inginer electronist și 
software, 1 inginer/expert unități hidrostatice, 1 inginer proiect sisteme hidraulice, 1 manager calitate, 1 manager 
în construcții, 1 maistru construcții civile, 1 mecanic instalații sanitare, termice/de climatizare, 1 muncitor în 
construcții din beton armat, 1 montator acoperișuri, 1 operator stivuitor, 1 operator pompe beton, 1 tehnician 
electronist, 1 sudor;  
Marea Britanie – 96 locuri de muncă: 50 ingrjitor persoane, 25 asistent medical, 10 tâmplar/dulgher naval, 6 
îngrijitor persoane, 5 îngjiritor persoane și îngrijitor copii;  
Malta – 70 locuri de muncă: 50 operator mașini, 10 mecanic de avioane, 10 lucrător structuri metalice pentru 
avioane;  
Cehia – 50 locuri de muncă: 30 șofer autobuz, 10 sudor, 5 electrician auto, 5 mecanic auto;  
Belgia – 13 locuri de muncă: 2 mecanic camion, 2 mecanic întreținere, 2 programator CNC, 1 carosier, 1 
electrician de întreținere și reparații, 1 operator la mașină de imprimat/inscripționat, 1 operator macara, 1 sudor, 1 
șofer camion (pentru gunoi), 1 tâmplar;  
Suedia – 9 loc de muncă: 8 vopsitor auto, 1 manager grup experți explorare;  
Austria – 6 locuri de muncă: 3 lăcătuș mecanic CNC, 1 tâmplar, 1 mecanic auto, 1 sudor;  
Slovacia – 4 locuri de muncă: 2 bucătar șef, 2 chelner;  
Spania – 4 locuri de muncă: 2 martiţer/curăţitor produse din plastic, 2 operator turnare prin injecție produse din 
plastic;  
Luxembourg – 4 locuri de muncă: 4 tehnician difuziune și audiovizual;  
Letonia – 3 locuri de muncă: 3 lucrător în depozit;  
Polonia – 1 loc de muncă: 1 operator mașină de frezare.  

 

 

Persoanele  interesate pot viziona toate ofertele de locuri de munca accesand portalul EURES national la adresa 
www.eures.europa.eu, pot veni la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munca BOTOȘANI, strada 
Colonel Tomoroveanu nr.2, sau pot suna la numărul de telefon 0231 536 791.  
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 Întreprinderile sociale pot obține atestatul de la AJOFM Botoșani 

care le va oferi posibilitatea de a accesa fonduri europene 
 
În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoșani 
funcţionează Compartimentul Relaţii cu Angajatorii şi Economie Socială, care 
are printre alte obligatii şi atribuţii de atestare a întreprinderilor de economie 
socială, potrivit prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. 
Economia socialã reprezintã ansamblul activitãtilor organizate independent de 
sectorul public, al cãror scop este sã serveascã interesul general, interesele unei 
colectivitãti si interesele personale nepatrimoniale, prin cresterea gradului de 
ocupare a persoanelor apartinând grupului vulnerabil si producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de 
servicii si executia de lucrãri.  
 
Întreprinderile sociale pot fi:   
 
♦ societãtile cooperative de gradul I,   
♦ cooperativele  de credit,  
♦ asociatiile si fundatiile,  
♦ casele de ajutor reciproc ale salariatilor,  
♦ casele de ajutor reciproc ale pensionarilor,  
 
Activitatea de economie socialã presupune atestarea întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de 
inserție de cãtre AJOFM Botoșani.  
 
Atestatul de întreprindere socialã se acordã întreprinderilor sociale care dispun, prin actele de înfiintare 
si functionare, respectarea urmãtoarelor criterii: 
♦ actioneazã în scop social si în interesul general al comunitãtii;  
♦ alocã minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare;  
♦ se obligã sã transmitã bunurile rãmase în urma lichidãrii cãtre una sau mai multe întreprinderi sociale;  
♦ aplicã principiul echitãtii sociale fatã de angajati, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care 

nu pot exista diferente care sã depãseascã raportul de 1 la 8. 
În vederea obtinerii atestatului, persoanele juridice de drept privat, trebuie sã depunã sau sã transmitã prin 
postã, cu confirmare de primire, la AJOFM  Botoșani 
urmãtoarele documente: 
 
⇒ cerere pentru acordarea atestatului, completatã conform 

modelului prevãzut în anexa nr. 2 (la normele metodologice) 
sau, dupã caz, în anexa nr. 6 (la normele metodologice) în 
situatia în care se solicitã concomitent si acordarea mãrcii 
sociale;  
⇒ actele de înfiintare si functionare care demonstreazã faptul cã 

activitatea desfãșuratã are scop social.  
 
Informa ții suplimentare se pot obține de la sediul AJOFM Botoșani, strada Colonel Tomoroveanu 
et.2 cam,227 nr.2 sau la tel.0231536791. 
 
 
 
 



Str. Colonel Tomoroveanu, nr.2, 
loc. Botosani, jud.Botosani 

AGENTIA  JUDETEANA  PENTRU  OCUPAREA  FORTEI  DE  MUNCA  

BOTOSANI 

Tehnoredactare : Vranciuc Gabriela—inspector  

 PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU CARE SE FAC 
ÎNSCRIERI  

 

 

  In Municipiul Botoșani : 

  In Municipiul Doohoi: 

 

 

 RELATII SUPLIMENTARE LA TELEFON NR.0231/536791 SAU LA SEDIUL DIN STR. COLONEL TOMOROVEANU 
NR.2– MUNICIPIUL BOTOSANI  - PARTER 

 

 
 

 

NR.CRT. DENUMIRE OCUPATIA/MESERIA STUDII NECESARE LOCURI 

1 DULGHER-TAMPLAR-PARCHETAR Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii 

28 

2 CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE 
DIN TEXTILE 

Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii 

28 

  TOTAL   56 

NR.
CRT

. 

DENUMIRE OCUPATIA/MESERIA STUDII NECESARE NR. 
PERSOANE 

1 ELECTRICIAN IN INSTALATII Invatamant general obligatoriu la data 28 

2 COFETAR-PATISER Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii 

28 

3 MANICHIURIST-PEDICHIURIST Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii 

28 

4 CONFECTIONER-ASAMBLOR Invatamant general obligatoriu la data 15 

5 COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii 

15 

6 OSPATAR Invatamant  general obligatoriu la data 
absolvirii 

13 

7 CONTABIL Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii 

22 

  

8 ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii 

26 

9 LUCRATOR IN CULTURA PLANTELOR Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii / studii incomplete 

13 

10 ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii 

13 

11 TAMPLAR MANUAL Invatamant  minim general obligatoriu la 
data absolvirii 

15 

  

  TOTAL   216 


