AGENT IA JUDET EANA PENT RU OCUPAREA FORT EI DE MUNCA
BOTOSANI

PIATA MUNCII IN JUDETUL BOTOSANI
ACTIUNI DE INFORMARE SI CONSILIERE
PROFESIONALA
AgenŃia Judeteana pentru Ocuparea ForŃei de
Muncă Botosani organizeaza in perioada
ianuarie-mai 2015 in baza Protocolului de

colaborare incheiat cu Inspectoratul
Scolar Judetean Botosani actiuni de
informare si consiliere in scoli pentru
viitori absolventi de liceu, scoli de arte
si meserii . Pana la aceasta data s-au
organizat 15 actiuni
la care au participat 564 elevi in cadrul carora s-au abordat
urmatoarele
subiecte : Alegerea traseului professional ;Meserii vechi si noi
– profesii de success ;Prezentarea serviciilor oferite de catre
A.J.O.F.M. Botosani ( au fost descrise drepturile şi obligaŃiile
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persoanelor aflate în evidenŃele agenŃiei, au fost furnizate informaŃii privind piaŃa muncii la nivel local );Descrierea principalelor tehnici de căutare şi identificare a locurilor de muncă
vacante, cum se analizează corect anunŃurile de angajare .
Viitori absolventi pot obtine informatii suplimentare si la
sediul din str. Colonel Tomoroveanu nr.2 sau tel 0231536791—
compartiment consiliere si orientare profesionala .
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Locuri de munca in reteaua EURES

Angajatorii din SpaŃiul Economic European oferă, prin intermediul reŃelei EURES România,
254 de locuri de muncă vacante, după cum urmează:
Belgia – 21 locuri de muncă: 1 inginer software proces automatizare, 1 dezvoltator NET
Software – inginer proiect IT, 1 analist funcŃional, 3 operatori cabină de vopsit cu pulverizare automată, 2 şoferi camion (produse congelate), 5 asamblori – jaluzele pe profile de
aluminiu, 1 mecanic autobuz, 5 asamblori profile şi uşi, 2 vopsitori (cu pistol de vopsit);
Bulgaria – 28 locuri de muncă: 10 lacătuşi-matriŃeri, 10 mecatronişti, 3 tehnicienimecanici, maşini CNC, 2 tehnologi, 1 inginer proces echipament instrumental, 2 ingineri
suport;
Germania – 82 locuri de muncă: 80 asistenŃi medicali generalişti, 1 ospătar, 1 bucătar;
Marea Britanie – 10 locuri de muncă: 2 ingineri software, 1 administrator sistem informatic de stocare, 2 dezvoltatori software PHP/MySQL/JS, 1 administrator reŃea de calculatoare, 2 asistenŃi medicali, 2 asistenŃi medicali generalişti;
Norvegia – 4 locuri de muncă: 2 bucătari preparate indiene, 1 asistent panificaŃie/personal curăŃenie, 1 mecanic motociclete;
Republica Cehă – 32 locuri de muncă: 15 şlefuitori, pilitori, 2 sculeri, 10 croitorese, 5 fierari;
Spania – 2 locuri de muncă: operatori în industria artei grafice la maşini de etichetare (cu
adeziv);
Suedia – 75 locuri de muncă: 20 femei de serviciu, 10 mecanici auto, 15 vopsitori auto, 10
dulgheri, 20 lucrători finisori în construcŃii.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând portalul
EURES national, www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenŃiei judeŃene pentru ocuparea forŃei de muncă de domiciliu sau reşedinŃă, unde consilierul EURES îi poate
îndruma.

∗
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EURES (European Employment Services) [Serviciul European de Ocupare a ForŃei
de Muncă] este o reŃea de cooperare constituită de serviciile publice de ocupare a
forŃei de muncă. Participă ca parteneri şi organizaŃii sindicale şi patronale. Obiectivul reŃelei EURES este de a facilita libera circulaŃie a lucrătorilor în cadrul SpaŃiului Economic European (SEE) (cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, plus
Norvegia, Liechtenstein şi Islanda), precum şi în ElveŃia.

Numarul 03—2015

Situatia statistica a somajului inregistrat
La sfarşitul lunii februarie 2015, un număr total de 7.795 persoane sunt înscrise in evidentele AgenŃiei JudeŃene pentru
Ocuparea ForŃei de Muncă Botoşani, din care 2.768 femei. Din cele 7.795 persoane înregistrate, 2.109 persoane sunt
şomeri indemnizaŃi, iar 5.686 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, înscrise în evidenŃele agenŃiei fără a
beneficia de drepturi bănesti.
Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienŃă situaŃia se prezintă astfel : din 2.109 şomeri
indemnizaŃi, un număr de 1.632 beneficiază de indemnizaŃie urmare disponibilizărilor curente şi colective de personal
iar 477 persoane beneficiază de indemnizaŃie de şomaj urmare absolvirii unei forme de învaŃamant.
DistribuŃia numărului de şomeri pe principalele localităŃi din judeŃul Botoşani arată astfel: Botoşani - 1.345 şomeri
din care 541 femei; Dorohoi 444 şomeri din care 173 femei; Bucecea - 115 şomeri din care 30 femei; Darabani
- 212 şomeri din care 91 femei; Flămânzi 98 şomeri din care 41 femei; Săveni
- 154 şomeri din care 58
femei; Ştefăneşti - 404 şomeri din care 135 femei.
Din analiza situaŃiei şomajului înregistrat pe categorii de varsta la data de 28.02.2015, se constată că ponderea cea mai
mare se menŃine şi în această de persoanele cu varste cuprinse intre 40 - 49 de ani (29,02%) –2.262 urmată de persoane
cu varste cuprinse între 30 si 39 de ani (20,26%) – 1.579 , persoane cu varstă cuprinsă între 50-55 de ani (15,09%) – 1.177 ,
persoane peste 55 de ani ( 14,88% ) – 1.160 tineri cu varstă pana la 25 de ani (14,34%) – 1.118 , ponderea cea mai mică se
înregistrează în randul şomerilor cu varsta intre 25 – 29 de ani (6,40% ) – 499 persoane.
DistribuŃia şomerilor pe categorii socio-profesionale indică faptul că 79,32%, respectiv 7.795 persoane înregistrate în baza
de date a AgenŃiei JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Botoşani au nivel de instruire primar, gimnazial sau profesional , 16,70% respectiv 1.302 persoane au nivel de instruire liceal si postliceal , iar 3,98% - 310 persoane au studii superioare.

EVOLUTIA RATEI SOMAJULUI
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A GENTI A

JU D E T E AN A PE N T R U O C U P AR E A FO RT E I D E MU N CA
BO T O S AN I

Str. Colonel Tomoroveanu, nr.2,
loc. Botosani, jud.Botosani
Telefon:
0231
536791

Scopul formarii profesionale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stimularea ocuparii fortei de munca;
Ridicarea nivelului de competenta profesionala;
Facilitarea incadrarii in munca in concordanta cu tendintele pietei fortei de munca;
Ajustarea cererii si ofertei fortei de munca calificate;
Mentinerea si dezvoltarea competentelor profesionale;
Stimularea mobilitatii fortei de munca;
Sporirea sanselor de (re)integrare pofesionala;
Reinsertia unei parti a fortei de munca pe piata profesionala;
Cresterea nivelului de pregatire pentru a raspunde nevoilor reale de personal calificat ale agentilor economici

.
Situatia locurilor de munca vacante poate fi accesata la adresa
http://www.botosani.anofm.ro/btproiect1/lmvbt.html

Tehnoredactare : Vranciuc Gabriela—inspector

