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

PIATA MUNCII IN JUDETUL BOTOSANI
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Agentia Judeteană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă
Botosani va organiza Bursa generala a locurilor de
munca din acest an, in data de 24 aprilie 2015,
incepand cu ora 09.00
UVERTURA MALL (etaj 4) .
Bursa generala a locurilor de munca din 24 aprilie este o
manifestare ce se înscrie în tradiŃia activitătilor implementate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
si reprezinta un prilej de promovare a ofertei de locuri de
munca, o posibilitate concreta de a realiza o interactiune
directa cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca
si selectarea persoanelor care corespund cerintelor angajatorilor.
A.J.O.F.M Botosani vine in sprijinul persoanelor in cautarea
unui loc de munca, prin acordarea serviciilor de mediere,
informare si consiliere profesionala, programe de formare
profesionala, completarea veniturilor salariale, stimularea
mobilitatii fortei de munca a persoanelor înscrise în evidenŃe .
Pe aceasta cale informam agentii economici ca participarea
la bursa este gratuita si reprezinta o oportunitate de a
cunoaste direct oferta de forta de munca, de a recruta si
selecta personal în vederea ocuparii locurilor de munca vacante din judetul Botoşani .
Agenti economici interesati sa participe la bursa, sunt
asteptati sa ne contacteze din timp, trimitandu-ne oferte
de locuri de munca vacante la numarul de fax: 0231536793
sau pe adresa de e-mail: ajofm@bt.anofm.ro, în care să
specifice opŃiunea participării la bursa pentru a rezerva
standuri destinate recrutării, numarul de locuri de munca
de care dispun cât şi meseriile in care sunt aceste locuri
vacante.
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InformaŃii utile angajatorilor care încadrează absolvenŃi
Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nederminată absolvenŃi ai unor instituŃii de învăŃământ1, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent:
-500 lei, pentru absolvenŃii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
-600 lei, pentru absolvenŃii de învăŃământ secundar superior sau învăŃământ
postliceal;
-750 lei, pentru absolvenŃii de învăŃământ superior.
Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nederminată absolvenŃi din rândul
persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute
mai sus, pentru 18 luni.
De aceste stimulente financiare beneficiază angajatorii care încadrează absolvenŃi
care, la data absolvirii studiilor, nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu, precum
şi cei care încadrează absolvenŃi de studii superioare care nu au promovat examenul
de licenŃă.
În acest scop, angajatorii trebuie să încheie o convenŃie cu agenŃia judeŃeană pentru
ocuparea forŃei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 12 luni de
la data absolvirii studiilor.
Angajatorii sunt obligaŃi să menŃină raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenŃilor încadraŃi în condiŃiile de mai sus cel puŃin 18 luni. În această perioadă, absolvenŃii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condiŃiile legii, ale căror costuri pot fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Angajatorii care menŃin raporturile de muncă sau de serviciu şi după cele
18 luni primesc, pentru fiecare an de continuare a acestor relaŃii, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuŃiilor sociale datorate pentru
aceste persoane şi virate conform legii. Acesta se virează, la cerere, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuŃiilor
sociale.
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Situatia statistica a somajului inregistrat
La sfarsitul lunii martie 2015, un număr total de 7.350 persoane sunt înscrise în evidentele AJOFM Botoşani, din care
2.668 femei. Din cele 7.350 persoane inregistrate, 1.660 persoane sunt şomeri indemnizati, iar 5.690 sunt persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă, înscrise în evidenŃele agenŃiei fără a beneficia de drepturi bănesti. Numărul
şomerilor înregistraŃi a scăzut fată de luna februarie 2015 cu 445 persoane şi a scăzut cu 653 persoane comparativ cu
aceeaşi perioada a anului 2014.
Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienta situatia se prezinta astfel : din 1.660 şomeri
indemnizaŃi, un număr de 1.378 beneficiază de indemnizaŃie urmare disponibilizarilor curente si colective de personal
iar 282 persoane beneficiază de indemnizaŃie de şomaj urmare absolvirii unei forme de învăŃământ.
La data de 31.03.2015 ponderea somerilor indemnizaŃi în total şomeri inregistrati este de 22,59% ceea ce presupune şi în
această lună orientarea de la plata măsurilor pasive spre cele active de combatere a şomajului. EvoluŃia ratei
şomajului înregistrat la nivelul judeŃului Botoşani în ultimele 12 luni comparativ cu rata şomajului la nivel de tară în
graficul următor

Fenomenul şomajului a cuprins toate categoriile de vârstă, dar cele mai afectate sunt persoanele cu vârste cuprinse între 40 – 55 ani şi care reprezintă 44,11% din totalul persoanelor aflate în evidenŃă .
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Reprezentarea grafica a acestui fenomen este urmatoarea :
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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

