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CAPITOLUL I - Obiectivele generale şi specifice ale Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă  pentru anul 2015 

   Obiective generale: 
a) Creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor în 

căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii, prin implementarea masurilor 
prevăzute în documentele strategice naţionale(Strategia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă 2014-2020, Planul Naţional pentru Implementarea GaranTiei pentru 
Tineri 2014-2015) 

b) Furnizarea serviciilor EURES prevăzute de legislaţia comunitară cu privire la 
compensarea ofertelor şi a cererilor de muncă în cadrul Uniunii Europene 

c) Întărirea capacităţii administrative  a Serviciului Public de Ocupare  în vederea 
furnizării de servicii şi măsuri active de ocupare personalizate, moderne şi de calitate 

d) Creşterea gradului de vizibilitate al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă privind serviciile şi măsurile acordate, precum şi rezultatele obţinute ca urmare 
a implementării acestora 

e) Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional 

   Obiective specifice: 
a) Creşterea gradului de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă  în 

concordanţă cu locurile de muncă vacante comunicate de angajatori; 
b) Sporirea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile 

cum sunt:  tinerii, şomerii de lungă durată , persoanele de etnie roma, persoane 
eliberate din detenţie, persoane cu dizabilităţi, tineri cu risc de marginalizare socială; 

c) Implementarea măsurilor de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de 
muncă pentru şomeri, precum şi de combatare a marginalizării sociale; 

d) Prevenirea şomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative ocupaţionale intr-o 
perioadă de maxim 4 luni de la data înregistrării pentru tineri şi respectiv 6 luni în 
cazul adulţilor 

e) Oferirea e oportunităţi de ocupare şi de dezvoltare profesională a tinerilor şomeri 
până în 25 de ani, în primele 4 luni de la înregistrare, prin  integrarea în  programe de 
formare profesională , includerea în programe de ucenicie la locul de muncă sau de 
efectuare a stagiului pentru absolvenţii de învătământ superior şi plasare pe locuri de 
muncă vacante; 

f) Promovarea participării pe piaţa muncii  a tinerilor cu risc de marginalizare socială, 
prin includerea în măsuri active şi asigurarea altor forme de suport specifice; 

g) Stimularea participării la formare profesională a persoanelor aflate î cautarea unui loc 
de muncă 

h) Acordarea de facilităţi angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul şomerilor; 
i) Anticiparea pe termen scurt şi mediu a tendinţelor de schimbare şi a evoluţiilor pieţeri 

muncii în baza analizelor periodice, prin corelarea  informaţiilor de pe piaţa muncii cu 
cele deţinute din evidenţele proprii 

j) Consolidarea capacităţii administrative a AJOFM prin creşterea  gradului de pregătire a 
personalului propriu şi indentificarea nevoii de externalizare  a unor servicii, precum şi 
stabilirea unor aranjamente de cooperare formală sau informaLă cu actori relevanţi de 
pe piaţa muncii; 
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k) Absorbţia  fondurilor europene structurale şi de investiţii în conformitate cu 
ProgramuL Operaţional Capital Uman 2014-2020, în vederea finanţării  din surse 
alternative Bugetului asigurărilor pentru şomaj a măsurilor active de ocupare, inclusiv 
prin accesarea fodurilor Iniţiativei pentru Ocuparea Tinerilor în vederea implementării 
Garanţiei pentru Tineret în România 

 

 CAPITOLUL II 

Situaţia privind evoluţia şomajului înregistrat în anul 2015  

Principalii indicatori care caracterizeaza forta de munca civila dupa participarea la activitatea 
economica, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica (Balanta  Fortei de Munca 
la 1 ianuarie 2015), se prezinta astfel : 

� Resursele de munca – 237,6 mii persoane, 
� Populatia activa civila – 152,7 mii persoane 
� Populatia in pregatire profesionala si alte categorii de populatie in varsta de munca – 84,9 mii  

persoane 
� Populatia ocupata civila – 145,1 mii persoane, din care salariati – 53,6 mii persoane 

 

La sfarsitul lunii decembrie  2015, un  număr total de 7.205 persoane sunt înscrise în evidentele  
AJOFM Botoşani, din care 2.825  femei.  Din cele 7.205 persoane inregistrate : 

� 1.697 persoane sunt şomeri indemnizati din care : 

� 1.188 beneficiază de indemnizaţie urmare disponibilizarilor curente si colective de 
personal 

� 509 beneficiază de indemnizaţie de şomaj urmare absolvirii unei forme de 
învăţământ. 

� 5.508 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, înscrise în evidenţele 
agenţiei fără a beneficia de drepturi bănesti.  

Situaţia şomajului pe şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi în anul 2015 se prezintă astfel la nivelul 
judetului se prezinta astfel : 

:  
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Pe tot parcursul anului 2015 ponderea somerilor indemnizaţi în total şomeri inregistrati s-a 
menţinut la un nivel scăzut ceea ce presupune orientarea preocupării salariţilor serviciului 
public de ocupare de la plata măsurilor pasive spre cele active de combatere a şomajului.  

Evoluţia ratei şomajului înregistrat la nivelul judeţului Botoşani în ultimele 12 luni comparativ 
cu rata şomajului la nivel de tară  în graficul următor :  

 

  Comparativ cu luna decembrie   2014, rata şomajului a înregistrat o scădere cu  0,13 pp . 

Conform Ordinului 86/2002 – Rata somajului inregistrat se determina ca raport intre  numarul 
somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene (indemnizati si 
neindemnizati) – 7.205 persoane la nivelul judetului Botosani)si populatia activa civila( 152.700 
persoane ) .Mentionam ca rata somajului inregistrat in luna decembrie 2015 a fost calculată 
folosind populaţia activă civilă la data de 01.01.2015 conform Balantei Fortei de Munca. 

            
                          7.205 

        Rata somajului( inregistrat la 31.12.2015)  =           ---------------- =  4,72% 

                                                                              152.700 

Distributia numarului de şomeri în mediul urban din judetul Botoşani la 31.12.2015 arată 
astfel: 

• Botoşani -        935 şomeri din care  453 femei; 
• Dorohoi -         373 şomeri din care  166 femei; 
• Bucecea  -         73 şomeri din care    24 femei; 
• Darabani -       200 şomeri din care    93 femei; 
• Flămânzi  -       90 şomeri din care    36 femei; 
• Săveni      -     129 şomeri din care    53 femei; 
• Ştefăneşti -     406 şomeri din care  137 femei. 
•  

Ponderea şomerilor din mediul rural în total şomeri înregistraţi este de 69,34% . 
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Fenomenul şomajului a cuprins toate categoriile de vârstă, dar cele mai afectate sunt 
persoanele cu vârste cuprinse între 40 – 55 ani şi care reprezintă 42,95% din totalul 
persoanelor aflate în evidenţă . 

 total sub  
25 ani 

25-29 
ani 

30-39 
ani 

40-49 
ani 

50-55 
ani 

peste 55 
ani 

Total 

31.12.2015 

7205 1116 420 1401 2125 970 1173 

                                              

 

 

Distribuţia şomerilor pe categorii socio-profesionale indică faptul că 80,60%, respectiv 5.807   
persoane înregistrate în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Botoşani au nivel de instruire primar, gimnazial sau profesional ,15.88% respectiv 1.144 
persoane au nivel de instruire liceal si postliceal , iar 3,53% - 254 persoane au studii 
superioare. 

Reprezentarea grafică a ponderii şomerilor inregistrati  in functie de nivelul de pregatire 
profesionala la 31.12.2015  în total şomeri: 

 

 

 

Reprezentarea 
grafica a acestui 
fenomen este 
urmatoarea : 
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CAPITOLUL III. – Situaţia privind măsurile active de ocupare a forţei de muncă implementate de  
A.J.O.F.M. Botoşani 

Pentru anul 2015 conform Programului de Ocupare este prevăzut a se încadra un număr 
total de 6000 persoane. 

Pâna la data de 31.12.2015  un număr total de 3.690 persoane au revenit pe piata 
muncii- gradul de realizare este de 61,5% . 

În vederea realizarii programului judetean si asigurarii unui grad cât mai ridicat 

de ocupare a persoanelor înregistrate la AJOFM Botosani, au fost identificate 5.043 
locuri de munca vacante ,  

Dinamica ocuparii locurilor de munca vacante precum si distributia in functie de 
mediu (urban/rural) este redata in tabelul urmator : 

anul 2015 
luna 

Locuri 
de 

munca 
vacant

e 
intrate 

Locuri munca ocupate 
SOMERI  Procent 

ocupare a 
locurilor de 

munca 
vacante 

Aflati in baza de date 

total urban rural Total indemn Neind. % Urban rural % 

Ianuarie 381 203 122 81 7769 2330 5439 70% 2759 5010 64% 53,28% 

Februarie 475 287 145 142 7795 2109 5686 73% 2772 5023 64% 60,42% 

Martie  724 533 243 290 7350 1660 5690 77% 2542 4808 65% 73,62% 

Aprilie 546 446 240 206 6740 1244 5496 82% 2231 4509 67% 81,68% 

Mai 472 440 230 210 6459 1061 5398 84% 2051 4408 68% 93,22% 

Iunie 348 245 150 95 6639 978 5661 85% 2081 4558 69% 70,40% 

Iulie 363 274 149 125 6999 942 6057 87% 2193 4806 69% 75,48% 

August 321 221 123 98 7012 1265 5747 82% 2153 4859 69% 68,85% 

Septembrie 457 298 161 137 6800 1244 5556 82% 2097 4703 69% 65,21% 

Octombrie 395 286 160 126 6960 1305 5655 81% 2171 4789 69% 72,41% 

Noiembrie 350 261 149 112 7071 1421 5650 80% 2192 4879 69% 74,57% 

Decembrie 211 196 129 67 7205 1697 5508 76% 2206 4999 69% 92,89% 

total 5043 3690 2001 1689 x x x x x x x 73,17% 

 

Motivele care au condus la nerealizarea programului de ocupare sunt :  

� majoritatea locurilor de munca vacante sunt oferite in domenii de activitate 
specifice femeilor (confectii, panificatie, asistenta sociala) ;  

� lipsa locurile de muncă în constructii, industrie constructoare masini, 
agricultură; 

� lipsa locurilor de muncă vacante în zonele cu numar mare de şomeri (Santa 
Mare, Stefanesti, Cristinesti, Hudesti). 
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Cele 3.690 locuri de munca ocupate sunt rezultatul aplicarii urmatoarelor masuri 
active: 

3.1. Încadrarea prin acordarea de servicii de informare şi consiliere privind cariera 

AJOFM Botosani dispune de un Compartiment de consiliere si orientare profesionala, 
deservit de un psiholog si un consilier.  

Serviciile de informare si consiliere profesionala au un rol esential in activitatea 
desfasurata de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzand in mare 
masura rezultatele aplicarii celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocuparii, in 
special formarea profesionala.  

Structura persoanelor informate şi consiliate : 

� Şomeri indemnizaţi   - 1.872 

� Şomeri neindemnizaţi - 6.481 

Rezultatul consilierii profesionale a celor 8353 persoane care au beneficiat de acest 
serviciu s-a concretizat în :  

� plasarea în muncă a 426 persoane  

�  înscrierea la programe de formare a 974 persoane . 

3.2. Formarea profesională 

In cadrul Programului de Formare Profesionala au fost planificate un numar de 40 
cursuri din BAS cu un numar de  1120 someri si 1 curs din FSE cu 28 someri. 

Au fost realizate 40 cursuri din BAS cu un numar de 956 someri si 2 cursuri din FSE 
cu un numar de  17 persoane. 

Gradul de realizare a Planului de Formare Profesională  este de 84,84% . 

Motivele care au condus la nerealizarea programului de formare sunt  : 

� Tinerii au fost atraşi de cursurile realizate de furnizori de formare profesionala 
privaţi care au acordat subventii pentru participare la cursuri de formare 

� Sincope în alocarea bugetului (lipsa banilor pentru abonamente) motivat de 
faptul că intervenţia cu această măsură activă este necesară şi în mediul rural  

  

Denumirea programului de 
formare profesională 

numar şomeri înscrisi număr programe de 
formare organizate 

operator calculator 
electronic si retele 

66 3 

operator confectioner 
industrial 

94 4 

lucrător în comerţ 188 8 

agent de securitate 74 3 
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cosmetician 20 1 

frizer 44 2 

bucătar 80 3 

zidar pietrar tencuitor 18 1 

tinichigiu carosier 45 2 

dulgher tâmplar 20 1 

patiser 77 3 

manichiurist-pedichiurist 17 1 

ospatar 158 6 

Competente in limba 
engleza 

27 1 

Comunicare in limba 
germana 

28 1 

total 956 40 

 

Un număr de 6 şomeri s-au inscris pentru a urma curs de manichiurist-pedichiurist si 11 
pentru stilist protezist, cursuri cu finantare europeană . 

Total someri înscrişi la programe de formare în perioada ianuarie – decembrie  2015  = 
974 . 

3.3. Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de  
Indemnizare – beneficiari 168 persoane 
Prin măsura de stimulare care prevede : 

� acordarea a 30% din indemnizaţia d e şomaj – 118 persoane 
� in cazul absolventilor - indemnizatia pe care ar fi luat-o daca nu se angajau, s-a 

reuşit  încadrarea în muncă, înaintea expirării perioadei de şomaj a 50 absolvenţi.  
Prin programul de ocupare s-a propus încadrarea a 300 de persoane prin această 
măsura gradul de realizare este de 39,33% . 
Cauza principală  care a condus la neaccesarea acestei măsuri o constituie încadrarea 
pe perioadă determinată condiţie neeligibilă pentru pontenţialii beneficiari.  
 
3.4. Stimularea încadrarii în munca a absolventilor instituţiilor de învatamânt  

- 150 absolvenţi au beneficiat de prima de incadrare prevazuta de lege, prima egala 
cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii (500 lei) –gradul 
de realizare a acestui indicator este de 100%. 
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3.5 Încadrarea în munca a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani,şomeri care sunt 
parinti unici sustinători ai familiilor monoparentale sau şomeri care mai au 5 ani 
până la vârsta de pensionare – 1.655 beneficiari 

- din cele 3.690 persoane încadrate , 1.655 persoane fac parte din aceaste categorii - 
conform Programului de ocupare este prevăzut a se acorda subvenţii pentru un număr 
total de 305 locuri de muncă. 

 Pană la data de 31.12.2015  s-au acordat subvenţii pentru această măsură activă pentru 
crearea a 309 locuri de muncă -  realizat faţă de programat 101%. 

3.6 Încadrarea în munca a absolventilor – 439 beneficiari 

Prin această măsură activă, s-a propus încadrarea în muncă prin subventionarea 
locurilor de munca, în anul 2015, a 100 absolvenţi , până la 31.12.2015 un număr de 
439 absolvenţi s-au încadrat din care 137 cu subvenţionarea locului de muncă – 
realizat faţă de programat 137% 

3.7.Stimularea mobilitatii geografice  a contribuit la ocuparea a 30 persoane , din 

care:  

-  21 persoane care s-au incadrat  în altă localitate cu schimbarea domiciliului  (aceste 
persoane au primit o prima de instalare de 3500 lei)  

-  9 persoane care s-a incadrat la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea de 
domiciliu (acesta persoana a primit o prima de incadrare in suma de 1000 lei). 

Prin aceasta masură este prevăzut în Programul de ocupare încadrarea a 150 persoane – 
realizat faţă de programat  20% . 

Cauza care a influienţat neaccesarea acestei măsuri de către potenţiali beneficiari : 

- în general această măsură este accesată de tineri cu studii superioare care preferă 
după absolvire să ocupe un loc de muncă în localităţile unde şi-au finalizat studiile 
iar locurile de muncă oferite sunt pe o perioadă determinată care să permită 
angajatorului să ia o decizie avînd în vedere lipsa experienţei profesionale  

 

3.8. Medierea muncii 

Numarul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de munca vacante de la 
inceputul anului şi pâna la 31.12.2015 a fost de 4.954 persoane. In urma acordării 
acestor servicii  s-a reuşit plasarea în munca a 3.690 persoane, din care: 2.855 
persoane in locuri de munca pe perioada nedeterminata, 835 persoane in locuri de 
munca pe perioada determinata.   

Este relevant faptul că măsurile de bază care dau şi obiectul de activitate al 
agenţiei, acela de a media între persoanele aflate în căutare de loc de muncă şi 
locurile de muncă vacante, de a informa şi consilia, prezintă cea mai mare 
pondere din totalul măsurilor aplicate . 
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CAPITOLUL IV. Munca în străinătate 

4.1 Activitatea prin reţeaua EURES 

Pentru atingerea obiectivului principal şi anume “cresterea gradului de 

ocupare” in cadrul AJOFM Botosani functioneaza compartimentul EURES . 
Consilierul EURES specializat in �ember� de mobilitate a fortei de munca, ofera 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca : 

- obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori recomandaţi de 
reţeaua EURES din statele �membre  UE. 

- servicii gratuite de mediere privind încadrarea în munca din străinătate 

- informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de 
viaţă şi de muncă din alte state. 

Luna Nr.solicitanti 
de loc de 
munca in 
strainatate 

Nivelul de instruire al solicitantului 

primar, 
gimnazial, 
profesional 

liceal, 
postliceal 

universitar 

ianuarie 64 28 28 8 

februarie 95 42 39 14 

martie 50 24 14 12 

aprilie 42 21 18 3 

mai 51 21 22 8 

iunie 58 26 24 8 

iulie 38 14 16 8 

august 49 20 18 11 

septembrie 65 32 24 9 

octombrie 37 15 14 8 

noiembrie 84 52 27 5 

decembrie 45 23 19 3 

total 621 292 244 85 
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Din punct de vedere al monitorizării persoanelor care au obţinut incheierea unui 
contract de munca – 2 persoane cu contract de muncă în Spania – ocupatia – 
muncitor in agricultura; 10 persoane cu contract de muncă în Danemarca - - 
ocupaţia – muncitor în agricultură ,10 persoane  în Germania – ocupaţia – 
asistent medical, 2 persoane în Suedia – vopsitor auto, 1 persoane in Germania – 
brutar(ucenic), 1 persoana in Republica Ceha – slefuitor pilitor, 2 persoane in 
Marea Britanie – ingrijitor persoane .  

4.2. Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi 
sistemele de securitate socială 

În perioada ianuarie- decembrie  2015 -  Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de 
Munca Botosani a primit de la persoane fizice interesate 42 cereri pentru eliberarea 
formularelor europene E301, în vederea certificarii perioadelor de asigurare realizate 
în sistemul asigurarilor pentru somaj din România, pentru obtinerea prestatiei de somaj 
în Spania ( 23 cereri), Italia (4 cereri), Austria(4 cereri), Belgia (4 cereri) , Franţa (2 
cereri), Germania (4 cereri),Irlanda (1 cerere) . 

Pentru certificarea legată de membrii familiei unei persoane aflate în şomaj care 
trebuie luaţi în considerare la calculul prestatiilor, în cadrul AJOFM Botosani au fost 
primite 60 solicitari pentru care s-au completat formularele E302, pentru institutia 
competenta din Spania – 57 iar pentru Italia 3 solicitari. 
 
CAPITOLUL V. Impactul masurilor active de ocupare in dinamica somajului, in 
contextul economic actual  

 
5.1.Resursele financiare alocate pentru finantarea masurilor active de combatare 
a somajului 

 
In anul 2015 , Agenţia  Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botoşani s-a 
încadrat in bugetul alocat şi a cheltuit următoarele sume de bani, pentru aplicarea 
măsurilor active de ocupare a fortei de muncă : 

 
� organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională 208.031 lei; 
� ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează 

înainte de expirarea perioadei de şomaj 131.305 lei 
� încadrarea şomerilor in varsta de peste 45 de ani, întretinatorilor parinti unici 

sustinatori ai familiilor monoparentale prin subventionarea locului de munca 1.543.556 
lei; 

� încadrarea prin subventionarea locurilor de munca a şomerilor care mai au 5 ani pana 
la implinirea varstei de pensionare 58.145 lei 

� încadrarea şomerilor prin stimularea mobilitatii fortei de munca 105.500 lei; 
� încadrarea absolventilor din institutii de invatamant prin subventionarea locului de 

munca   777.840 lei;  
� încadrarea absolventilor prin acordarea primei de încadrare 72.000 lei; 
� încadrarea absolventilor prin acordarea primei de stimulare a încadrarii din perioada 

de şomaj  45.951 lei;  
� încadrarea prin incheierea de contracte de solidaritate, in baza art.93^4  - 332.530 lei; 
� încadrarea şomerilor cu handicap – 8.775 lei 
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� ajutor financiar pentru menţinerea raporturilor de muncă a absolvenţilor încadraţi 
conform art.80 – 4.882 lei 

 

5.2. Gradul de absorbtie a fondurilor bugetare alocate pe fiecare masura activa 

Analizand gradul de absorbtie al fondurilor alocate pentru aplicare masurilor active, in 
perioada ianuarie – decembrie 2015, constatam ca ponderea cea mai mare  este 
detinuta de subventionarea locurilor de munca pentru angajarea persoanelor cu varsta 
de peste 45 de ani , sau care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale 
precum si angajarea somerilor care de la data angajarii  indeplinesc conditiile pentru a 
solicita pensia pentru limita de virsta urmat de subventionarea locurilor de munca 
pentru absolventi, subvenţionarea locurilor de muncă în baza contractelor de 
solidaritate  si formarea profesională . 

 

 

Se poate remarca faptul ca cea mai accesata masura activa de catre angajatori pentru 
care s-au alocat si cele mai multe resurse financiare o reprezinta incadrarea 
persoanelor peste 45 de ani , unici intretinatori de familie şi persoane care mai au 5 ani 
pânî la vârsta de pensionare . Angajatorii prefera acest tip de masura activa datorita 
faptului ca persoanele care fac parte din aceasta categorie de varsta detin experienta 
profesionala iar mobilitatea pe piata muncii în randul acestei categorii este scăzuta  
motiv pentru care firma poate avea o anumita stabilitate în procesul de productie. 

 

In timp ce pentru masurile pasive s-au facut plati astfel : 

 

� indemnizatia de şomaj, plati compensatorii 7.666.400 lei  
� contributii aferente la asigurarile sociale si de sanatate ale şomerilor 2.501.107 lei 
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CAPITOLUL VI. Acţiuni organizate de A.J.O.F.M. Botoşani cu scopul creşterii 
vizibilităţii serviciului public de ocupare la nivel judeţean 

� În perioada ianuarie-decembrie  2015 in baza Protocolului de colaborare 
incheiat  intre AJOFM Botosani si Inspectoratul Scolar Judetean Botosani  s-au 
organizat pentru clasele terminale  49 actiuni de informare si consiliere la 
care au participat 1.638 elevi in cadrul carora s-au  abordat urmatoarele 
subiecte : 

� Alegerea traseului professional 

� Meserii vechi si noi  –  profesii de succes 

� Prezentarea serviciilor oferite de catre A.J.O.F.M. Botosani ( au fost 
descrise drepturile şi obligaţiile persoanelor aflate în evidenţele agenţiei, 
au fost furnizate informaţii privind piaţa muncii la nivel  local  

� Descrierea principalelor tehnici de căutare şi identificare a locurilor de 
muncă vacante, cum se analizează corect anunţurile de angajare 

� Întocmirea corecta  a unui CV Europass, redactarea corectă a unei scrisori 
de motivaţie sau de intenţie 

� In data de 26 februarie 2015 s-a organizat bursa locurilor de muncă 
pentru domeniul agricol din Danemarca la care au fost prezenţi 3 
angajatori. 

Rezultatele acestei acţiuni s-a concretizat în : 

o 128 persoane invitate din care 78 s-au prezentat la interviuri. Din cele 78 
persoane intervievate : 58 au fost admise, 11 declarate rezerve si 9 
persoane respinse. 

o În luna martie s-a organizat “Caravana ocupării  în mediul rural” – 
acţiunea s-a desfăsurat în localităţile Frumuşica, Copălău şi Prăjeni , 
participanţilor li s-au furnizat informaţii cu privire la serviciile pe care le 
oferă agenţia în mod gratuit persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă, procedura de înscriere in evidenţe pentru a beneficia de aceste 
servicii . 

� În data de 24.04.2015 s-a organizat Bursa Generală a locurilor de 
muncă acţiunea s-a concretizat în : 

-Participarea unui număr de  47 de agenti economici din urmatoarele 
domenii de activitate : construcţii, confecţii, ,  agricultură, morărit şi 
panificaţie  , comerţ , asigurări , tâmplărie, fabricarea mobilei,  servicii si 
alimentaţie 

-Participarea unui număr de 765 persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă  
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Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca au primit in primul rand 
catalogul cu toate locurile de muncă disponibile , broşuri cu informaţii utile 
privind piaţa muncii , informaţii privind obtinerea cardului profesional European 
şi au avut posibilitate să participe si la şedinte de informare si orientare privind 
alegerea unei profesii care sa se plieze cu cerintele agenţilor economici 
participant. Agenţii economici au selectat un număr de 236 persoane şi au 
angajat pe loc un număr de 25 persoane 

� În data de 28.05.2015 a avut loc la sediul AJOFM Botosani Conferinţa de 
diseminare pe tema reintegrarii scolare, profesionale a persoanelor care nu au 
absolvit învăţământul obligatoriu, seminar organizat în cadrul Proiectului SCOR 
– Servicii complexe de rentegrare” în care AJOFM are calitatea de partener. 

� In perioada iunie-august s-a demarat o campanie de informare in mass media 
locala cu privire la rolul şi importanţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă  pentru absolvenţii promoţiei 2015 în a accesa un loc de 
muncă şi a stabili un traseu professional . 

� În data de 25.09.2015 s-a organizat Bursa locurilor de muncă pentru 
absolventi acţiunea s-a concretizat în : 

o Participarea unui număr de  57 de agenti economici si 465 persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă  

Agenţii economici au selectat un număr de 162 persoane şi au angajat pe loc un 
număr de 10 persoane 

� In perioada august – octombrie s-a demarat o campanie de comunicare cu 
scopul de a demarara procesul de constientizare a importantei prelungirii vietii 
active in randul persoanelor peste 55 de ani, dar si in randul angajatorilor . 

� În data de 26.11.2015 – consilierul EURES a participat la întâlnirea cu teama 
“Angajat , nu exploatat!  - Colegiul Naţional “Grigore Ghica” Dorohoi – 
acţiunea a vizat creşterea nivelului de conştientizare a elevilor din anii 
terminali de liceu cu privire la drepturile omului încălcate prin traficul de 
persoane, în toate formele sale şi modalităţile de prevenire . 

� În data de 10.12.2015 s-a organizat la sediul agenţiei pentru elevii din clasele 
terminale seminrul cu tema “Viitorul tău e în mâinile tale” în cadrul căruia  
tinerii au primit informaţii privind  cele mai oferite locuri de muncă la nivelul 
judeţului Botoşani şi serviciile de care pot beneficia în mod gratuit pentru a se 
integra într-un timp cât mai scurt pe piaţa muncii după absolvire. 

� Buletinul informativ “Piaţa muncii în judeţul Botoşani” nr.1 – 11 a fost editat 
şi distribuit clienţilor care se adresează agenţiei  precum şi în cadrul 
evenimentelor organizate pe parcursul anului 2015 
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CAPITOLUL VII. Proiecte cu finanţare europeană în care A.J.O.F.M. Botoşani 
are calitatea de beneficiar şi partener  

In perioada  05.01.2014 – 05.11.2015 s-au implementat  urmatoarele proiecte 
finantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 : 

-“Calitate, Eficienta si Servicii profesioniste in Serviciul Public de Ocupare din 
Regiunile NE,Centru si Sud Muntenia CESP SPO (AJOFM Botosani are calitatea de 
Beneficiar) – cu o valoare de 9.054.702,07 lei 

-“Dezvoltarea si implementarea de actiuni inovatoare in sprijinul modernizarii 
Serviciului Public de Ocupare “ -(AJOFM Botosani are calitatea de partener - 
beneficiarul proiectului este AJOFM BACAU) - 7.952.100,74 lei valoare contract din 
care 74.466,12 lei buget alocat AJOFM Botosani  

-“CompEtent- dezvoltarea competentelor angajatilor SPO pentru cresterea 
Calitatii si eficientei serviciilor furnizate” (AJOFM Botosani are calitatea de 
partener - beneficiarul proiectului este AJOFM Vaslui) - 7.952.100,74 lei valoare 
contract din care 155.504 lei buget alocat AJOFM Botosani 

- “Imbunatatirea competentelor personalului propriu SPO din Regiunile Sud-
Muntenia, Nord-Est si Sud_Est IC SPO (AJOFM Botosani are calitatea de partener - 
beneficiarul proiectului este AJOFM Ialomita)- 10.513.976,18 lei valoare contract 
din care 465.853,16 lei buget alocat AJOFM Botosani  

- Servicii complexe de reintegrare – ScoR –(AJOFM Botosani are calitatea de 
partener – beneficiarul proiectului este Junior Business Club –Sfantu Gheorghe ) - 
7791423.74 valoare contract din care 584.057,02 lei buget alocat AJOFM 
Botosani) . 

Total fonduri atrase – 10.334.582,37 lei 

 

Prin activitatea funcţionarilor publici din cadrul AJOFM Botoşani, s-a urmărit 
apropierea serviciilor de ocupare de beneficiari sau potenţialii beneficiari, printr-o 
abordare proactivă şi o atitudine deschisă.  
Serviciul public de ocupare din Botoşani, punând în practică politicile 
guvernamentale din domeniul ocupării forţei de muncă, a fost direct implicat în 
toate evenimentele organizate la nivel local ce au vizat problemele persoanelor în 
cautarea unui loc de muncă .  
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Măsurile întreprinse au avut drept efect:  
 
G Scăderea ratei şomajului de la 5,09% în ianuarie 2015 la 4,72% în decembrie 2015;  

G Gestionarea unui număr de 5.043 locuri de muncă vacante urmarea unei 
comunicări eficiente între AJOFM Botoşani şi angajatori;  

G Ocuparea în proporţie de 73,17% a locurilor de muncă vacante comunicate de 
către angajatori;  

G Dezvoltarea dialogului social cu partenerii publici privaţi, sindicate şi patronate;  

G Interes pentru dezvoltarea competenţelor salariaţilor AJOFM botoşani prin 
participarea acestora la schimburi de bune practici în cadrul proiectelor cu 
finanţare europeană dar şi cuprinderea acestora la cursuri de perfecţionare;  

G Un rol activ în implementarea proiectelor europene, cu profesionalism, eficienţă 
si in conformitate cu cele mai bune practice din domeniu  

 
Din prezentarea rezultatelor obtinute , se poate emite concluzia potrivit careia 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani in perioada ianuarie- 

decembrie 2015 si-a desfasurat activitatea spre cresterea gradului de ocupare a 

persoanelor înscriese în evidenţă şi cuantificarea reală a ratei şomajului înregistrat 

la nivel judeţean .                                                  

 

 

Teodor Dimitriu 

Director executiv 

 

 

Întocmit , 

Gabriela Vranciuc 

Compartiment resurse umane, salarizare, 

comunicare si Secretariatul Consiliului 


