AGENTIA JUDETEAN A PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
BOTOSANI

PIATA MUNCII IN JUDETUL BOTOSANI
MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN CONSTRUCTII
POT OBTINE CONTRACTE DE MUNCA IN
ISRAEL
Readucem în atenția
persoanelor interesate
faptul că cetățenii români
pot obţine locuri de
muncă în construcţii, în
Israel. Angajarea se face
în baza Protocolului
privind recrutarea
muncitorilor români
pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, încheiat
la 24 iunie 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din
Israel. Protocolul este pus în aplicare de Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă din România şi Autoritatea pentru Populație, Emigrare și
Frontieră din Israel.
Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experienţă în meseriile:
• dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată (cunoaşterea citirii
planurilor de construcţii este obligatorie);
• fierari - betoniști, îndoirea fierului (cunoaşterea citirii planurilor de
construcţii este obligatorie);
• zidari - faianțari, acoperirea podelelor și pereților cu faianță (cunoaşterea
citirii planurilor de construcţii este obligatorie);
• zidari – tencuitori pentru lucrări de tencuit.
De asemenea, cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• să nu fi lucrat anterior în Israel sau sa fi muncit legal în Israel pentru o
perioadă de cel puțin doi ani, pe în baza unei vize și a unui permis de
muncă în domeniul construcțiilor, dar au părăsit permanent Israelul cu
cel puțin patru ani înainte de solicitarea curentă și nu au încălcat, în
timpul șederii lor în Israel, condițiile stabilite de permisele și vizele de
muncă;
• să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această ţară, cu excepţia
fraţilor;
• să nu aibă cazier judiciar;
• să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice
statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi;
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Portalul EURES România are
800 locuri de muncă în
Spania
Ocupație : muncitor necalificat în agricultură
Descriere loc muncă: cules capsuni; timp de lucru: 6,5 ore/zi cu pauza de o
jumatate de ora; 39 ore/saptamana impartite in 6 zile; programul incepe in
primele ore ale diminetii; ziua 7 de odihna poate sa nu coincida cu duminca;
Cerințe loc muncă: perioada de proba-15 zile
Salariu: 40,15 euro brut/zi platibil la 2 saptamani; contributii datorate-2%
impozit pe venit si 113 euro asigurare sociala
Alte beneficii: cazare oferita de angajator contra sumei de 1,6 euro/zi;
muncitorul plateste primul transport de venire, iar firma plateste intoarcerea; nu
exista posibilitatea cazarii solicitantilor barbati in cadrul firmei
Durata contract: aproximativ 3 luni; data de incepere-15.02.2017
Mod de aplicare: Persoanele interesate trebuie sa se adreseze Consilierului
EURES la sediul agenției din str. Colonel Tomoroveanu nr.2
Dosarul pentru inregistrarea in baza de date va contine urmatoarele acte: cererea
tip (se completeaza la sediul agentiei), cazier judiciar valabil, adeverinta medicala
"apt pentru munca", copie act studii, CV in limba romana. Data si locatia bursei
se va comunica la o data ulterioara.
Informaţii complete privind ofertele de muncă din Uniunea Europeană adresate lucrătorilor români se găsesc pe
Portalul EURES România la adresa: http://www.eures.anofm.ro/

Persoanele interesate pot viziona ofertele accesând portalul EURES national, www.eures.anofm.ro sau se pot
prezenta la sediul AJOFM BOTOSANI .
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Situatia statistica a somajului inregistrat
La sfarsitul lunii mai 2016, un număr total de 6,871 persoane sunt înscrise în evidentele AJOFM Botoşani, din
care 2.629 femei. Din cele 6,871 persoane inregistrate, 989 persoane sunt şomeri indemnizati, iar 5.882 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 aprilie 2016 cu 65 persoane.
Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienta situatia se prezinta astfel : din 989
şomeri indemnizaţi, un număr de 973 beneficiază de indemnizaţie urmare disponibilizarilor curente si colective
de personal iar 16 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj urmare absolvirii unei forme de învăţământ.
Situaţia şomajului pe şomeri indemnizati si neindemnizaţi la 30.04.2016 la nivelul judetului se prezinta astfel :

Fenomenul şomajului a
cuprins toate categoriile de
vârstă, dar cele mai afectate
sunt persoanele cu vârste
cuprinse între 40 – 55 ani şi
care reprezintă 46,41% din
totalul persoanelor aflate
în evidenţă .
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Evoluţia ratei şomajului înregistrat la nivelul judeţului Botoşani în perioada 01.01.2012-31.05.2016 se prezintă astfel :
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J U D E TE A N A P E N TR U O C U PA R E A F OR T E I D E M UN C A
BOTOSANI

Str. Colonel Tomoroveanu, nr.2,
loc.
Botosani, jud.Botosani
Telefon:
0231 536791
Fax: 0231 536793

PROGNOZA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN LUNA IULIE 2016
NR.
CRT
.

DENUMIRE OCUPATIA/MESERIA

STUDII NECESARE

Nr.
locuri

1

AGENT DE SECURITATE- DOROHOI

2

LUCRATOR IN COMERT- SAVENI

3

OSPATAR(CHELNER)VANZATOR IN
UNITATI DE ALIMENTATIE-DARABANI

4

DULGHER-TAMPLAR-PARCHETAR
DOROHOI

5

LUCRATOR IN COMERT- STEFANESTI

6

OSPATAR(CHELNER)VANZATOR IN
UNITATI DE ALIMENTATIE-DOROHOI
TOTAL

Invatamint minim general obligatoriu la data
absolvirii
Invatamint minim general obligatoriu la
data absolvirii si/sau studii incomplete
Invatamint minim general obligatoriu la data
absolvirii

28

Invatamint minim general obligatoriu la
data absolvirii

28

Invatamint minim general obligatoriu la
data absolvirii si/sau studii incomplete
Invatamint minim general obligatoriu la data
absolvirii

28

28
28

28

168

Învăţarea pe parcursul întregii vieţi reprezintă, atât
pentru salariaţi cât şi pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă, un principiu foarte
important pentru creşterea adaptabilităţii şi a
mobilităţii forţei de muncă cât şi pentru combaterea
excluziunii sociale.
Dinamica situaţiei economico-sociale, mai ales în contextul concurenţei
acerbe pe piaţa europeană a forţei de muncă, impune atât indivizilor
cât şi organizaţiilor (publice sau private) luarea unor măsuri active de
formare profesională menite să crească randamentul profesional.
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