AGENTIA JUDETEAN A PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
BOTOSANI

PIATA MUNCII IN JUDETUL BOTOSANI
BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ
PENTRU ABSOLVENTI
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoșani va organiza joi,
20.10.2016 “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţii promoţiei 2016”
Absolvenţii unei forme de învăţământ care nu şi-au găsit înca un loc de muncă,
dar şi alte categorii de persoane au şansa de a intra pe piata muncii, la Bursa
Locurilor de Muncă pentru Absolventi, ce va avea loc în data de 20 octombrie
2016 cu incepere de la orele 9.00 la UVERTURA MALL (etaj 4)

N UMARUL 0 9 — 2 0 1 6
28.09.2016

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creşterea gradului de
ocupare pentru absolvenţi, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă, prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de
muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită
realizarea unui echilibru între acestea în timpul cel mai scurt.

În acest număr:

Agenţii economici care vor participa la BURSA LOCURILOR DE MUNCA
PENTRU ABSOLVENŢI vor avea prilejul să-şi recruteze personalul direct, fără
intermediari, în funcţie de cerinţele concrete ale locului de muncă pe care îl oferă.
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Agenti economici interesati sa participe la bursa, sunt asteptati sa ne contacteze
din timp, trimitandu-ne oferte de locuri de munca vacante care să conțină
numarul de locuri de munca de care dispun cât şi meseriile în care sunt aceste
locuri la numarul de fax: 0231536793 sau pe adresa de e-mail: ajofm@bt.anofm.ro,
în care să specifice opţiunea participării la bursa pentru a rezerva standuri
destinate recrutării.
Angajatorii care încadrează in muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor
instituţii de învăţământ, promoţia 2016, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni,
pentru fiecare absolvent:
a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă in vigoare la data
încadrării in muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor
de arte şi meserii(500 lei);
b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, in vigoare
la data încadrării in muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior
sau învăţământ postliceal(600 lei);
c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare
la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior(750 lei).
Angajatorii care încadrează in muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din
rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele
menţionate mai sus pe o perioadă de 18 luni.
Angajatorii care încheie un contract de stagiu cu absolvenții de învățământ
superior primesc lunar(pe o perioada de 6 luni), la cerere, din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru
acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă
al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare(750
lei),confom Legii 335/2013. Beneficiarii legii sunt absolvenții de invățământ
superior care au diplomă de licență sau echivalenta și, la debutul în profesie , se
angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării
absolvite.

Agenţia
Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Botosani prin
Serviciul de ocupare
EURES România oferă 800
locuri de muncă vacante
în Spania (dintre care 300
locuri pentru cupluri),
pentru munca sezonieră
(sunt
în
agricultură
solicitate persoane apte
pentru munca la câmp, cu
vârsta cuprinsă între 18–
40 ani), pentru recoltarea
căpşunilor, campania 2017
(nu se solicită experință).
Durata contractului de
munca este de aproximativ 3 luni, data estimată de angajare este 15 februarie 2017. Timpul de
lucru este de 6,5 ore pe zi/39 ore pe săptămână împărţite în 6 zile, ziua 7 este zi de odihnă care
poate să nu coincidă cu duminica. Programul de lucru începe la primele ore ale dimineţii.
Salariul oferit este de 40,15 euro brut/zi, conform Convenţiei colective aplicabile plătibil la
două săptămâni prin transfer bancar. Contribuţiile datorate sunt de 2% impozit pe venit şi 113
euro asigurare socială.
Cazarea este oferită de angajator contra unei sume de 1,6 euro/zi.
Persoanele care doresc să aplice pentru unul din aceste locuri de muncă trebuie să se
adreseze consilierului EURES din cadrul AJOFM Botosani din Botosani, Str. Colonel
Tomoroveanu, nr.2, camera 224, tel.0231536791.

DATA ȘI LOCAȚIA BURSEI VOR FI COMUNICATE ULTERIOR.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta
la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoșani , unde consilierul EURES îi poate îndruma
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Situatia realizarii Programului de formare profesionala la data de 31.08.2016
Pentru anul 2016 conform Planului de formare profesionala este prevazut a
se organiza un numar total de 45 programe de formare pentru 1125
șomeri . Finantarea cheltuielilor directe si indirecte se va face din bugetul
asigurarilor pentru somaj.
In perioada ianuarie-august 2016 s-au demarat 22 programe de formare
profesională la care s-au inscris un numar total de 539 someri astfel :

Denumirea programului de
formare profesională
Manichiurist-pedichiurist

numar şomeri înscrisi
23

număr programe de formare
organizate
1

Patiser

53

2

Operator confecționer industrial

45

2

Agent de securitate

76

3

Bucătar

47

2

Zidar pietrar tencuitor

26

1

Lucrător în comerț

104

4

Frizer

53

2

Operator calculator electronic si
retele
Tinichigiu carosier

18

1

21

1

Comunicare în limba germană

17

1

Ospătar chelner vânzător în
unități de alimentație

56

2

539

22

În data de 11.05.2016 a început un program de formare profesională la Penitenciarul Botoșani pentru un
număr de 16 persoane aflate în detenție- lucrător în cultura plantelor.

Formarea profesională poate fi un nou punct de plecare în găsirea unui loc de muncă. Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă sprijină persoanele aflate în căutarea unui loc de
muncă, prin organizarea programelor de formare profesională. Acestea asigură inițierea,
calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanlor în căutarea unui loc de
muncă.
Toate cursurile sunt gratuite şi pot beneficia de acestea: absolvenții, persoanele fară ocupație
aflate în căutarea unui loc de muncă, şomerii înregistraţi aflaţi în evidenţele AJOFM Boto;ani,
doritori să dobândească noi aptitudini şi competenţe profesionale. La finalul studiilor,
participanții vor primi certificate de calificare profesională care le atestă specializarea
dobândită, necesare în a-și exercita noua profesie atat în țară cât și în Uniunea Europeană
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INTALNIREA DE LUCRU IN DATA DE 22.09.2016

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

Serviciul Public de Ocupare va oferi pachete de măsuri
integrate grupurilor vulnerabile și va încuraja mobilitatea
forței de muncă
Strategia politicilor de ocupare și cea de reformă a Serviciului
Public de Ocupare (SPO) au fost dezbătute joi, 22 septembrie
2016, de conducerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă cu reprezentanții structurilor teritoriale, în cadrul unei
întâlniri de lucru la care a participat și ministrul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Dragoș Pîslaru.
Ministrul Muncii a transmis că SPO trebuie să pună accent pe
oferirea de servicii integrate grupurilor vulnerabile, persoanelor
care sunt greu şi foarte greu ocupabile, explicând că acestea
trebuie să fie identificate, trebuie să se stabilească problemele lor,
în funcție de care să li se ofere servicii de profilare, de
acompaniere.
“Sunt milioane de oameni care au vulnerabilităţi: fie sunt în sărăcie, fie sunt cu dizabilităţi, fie sunt privaţi de diverse
posibilităţi de a accede la o viaţă decentă, sunt marginalizaţi şi ieşiţi din circuitul economic”, a adăugat ministrul
Muncii, subliniind că este rolul SPO să identifice aceste persoane și să găsească soluții pentru integrarea lor pe piața
muncii.
Acesta a menționat că trebuie avut în vedere avantajul competitiv al ţării noastre și este nevoie ca structurile de
specialitate să se concentreze pe dezvoltarea de competenţe a forței de muncă, eficienţă şi competitivitate, iar un rol
important îl vor juca agențiile județene de ocupare a forței de muncă.
Pe de altă parte, ministrul Muncii a arătat că trebuie luate măsuri pentru creșterea mobilității forței de muncă la nivel
național având în vedere nevoia diferită de ocupare de la un județ la altul.
“Este o problemă de cantitate în ceea ce priveşte populaţia activă, în perspectivă ne vom confrunta cu un deficit de
forță de muncă și, în același timp, există o problemă de calitate a forţei de muncă, de competenţe. Nu sunt mulţi
oameni activi în piața forței de muncă, iar o mare parte nu este pregătită pentru structura economică spre care
România tinde”, a declarat ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.
În prezent se lucrează la modificarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forței de muncă în vederea încurajării mobilității persoanelor aflate în cătuarea unui loc de
muncă.
Totodată, Marcel-Dumitru Miclău, președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a
pus accentul pe problematica tinerilor, arătând că procentul celor neocupați este în continuare foarte mare și că este
nevoie ca ei să beneficieze de sprijin, mai ales că mulți nu sunt pregătiți suficient să intre pe piața forței de muncă.
Proiectele finațate din fondurile europene vor oferi posibilitatea dezvoltării serviciilor integrate, realizarea
parteneriatelor cu mediul academic, ONG-urile, cu instituții de pe plan local pentru a oferi servicii atât pentru tinerii
Neets cât și tuturor categoriile vulnerabile.
Întâlnirea de lucru pentru dezbaterea strategiei politicilor de ocupare și cea de reformă a SPO a avut loc la Centru
Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu al ANOFM de la Râşnov, județul Brașov.
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