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ROMÂNIA 
AGENŢIA JUDEŢEANA 

PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA BOTOŞANI 
Colonel Tomoroveanu, nr.2, Botoşani 
Tel: 0231.536792 Fax: 0231.536792 

E-mail: ajofm@bt..anofm.ro 
Operator de date cu caracter personal nr.543 

 

 
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA 

FORTEI DE MUNCA BOTOSANI  la 31.12.2012 
 

CAPITOLUL I - Obiectivele generale ale Agen ţiei Jude ţene pentru Ocuparea 
For ţei de Munc ă  pentru anul 2012 

1.Creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor 
în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii; 
2. Facilitarea accesului persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa 
muncii din străinătate; 
3. Creşterea calităţii serviciilor oferite de serviciul public de ocupare şi a 
competenţelor profesionale ale angajaţilor din Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani şi structurile acesteia; 
4. Creşterea gradului de vizibilitate al Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Botoşani; 
5. Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional. 

 
 

CAPITOLUL II. SITUATIA SOMAJULUI ÎNREGISTRAT ÎN JUD ETUL BOTOSANI 
 

 
La sfarsitul lunii decembrie  2012, un  numar total de 6.967 persoane  sunt 

inscrise in evidentele  AJOFM Boto şani, din care 2.686 femei .  Din cele 6.967 
persoane  inregistrate, 3.371 persoane sunt şomeri indemnizati, iar 3.596 sunt 
persoane aflate in cautarea unui loc de munca, insc rise in evidentele agentiei fara 
a beneficia de drepturi banesti . Numarul total de şomeri inregistreaza o crestere 
comparativ cu luna noiembrie  2012, respectiv de 544 persoane  iar comparativ cu 
luna decembrie 2011 se inregistreaza o crestere de 842 persoane.  

Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienta situatia se 
prezinta astfel : din  3.371 someri indemnizati, un numar de 2.425 beneficiaza de 
indemnizatie urmare disponibilizarilor curente si colective de personal  iar 946 persoane  
beneficiaza de indemnizatie de somaj urmare absolvirii unei forme de invatamant. 
Numarul persoanelor indemnizate urmare disponibilizarilor a crescut  cu 565 persoane. 

Dinamica pietei muncii  in anul 2012 este data de numarul persoanelor care au 
intrat   respectiv 10.592 si numarul persoanelor care au iesit  din evidentele agentiei –
9.750 persoane   din urmatoarele motive : 1.281 incadrari pe perioada determinata , 
2.576 incadrari pe perioada nedeterminata; 2.371 expirare a perioadei de 
indemnizare, 2.900 cereri nereinnoite  a somerilor neindemnizati , 59 persoane s-au 
pensionat, 174 persoane au intrat in incapacitate temporara de munca,  181 persoane  
nu s-au prezentat la viza in vederea participarii la servicii de medierea muncii la data 
programata, 37 persoane au plecat in strainatate, 67 persoane au realizat venituri din 
activitati autorizate potrivit legii, 11 persoane au refuzat sa urmeze un program de 
formare profesionala,17 persoane – urmare admiterii la o forma de invatamant, 7 
persoane au refuzat un loc de munca , 7 persoane au decedat . 
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Situatia somajului inregistrat pe someri indemnizati si neindemnizati in perioada 
decembrie 2011 –  decembrie  2012 la nivelul judetului se prezinta astfel : 
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Putem aprecia faptul ca numarul total de persoanelor inregistrate in evidentele 
AJOFM Botosani se apropie de  nivelul lunii aprilie  2011 (6.808 someri) . 
 Somerii neindemnizati inregistreaza un trend ascendent  incepand cu luna iunie 
2012 si o scadere incepand cu luna septembrie 2012 , urmare  absolventilor de 
invatamant care s-au inscris in perioada de 60 de zile de la data absolvirii studiilor in 
vederea medierii ca persoane neindemnizate, ulterior acestia se regasesc in baza de 
date cu persoane indemnizate. Structura acestui segment este data si de persoanele 
care fie ca au iesit din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj fara a se putea 
incadra, fie nu intrunesc conditiile legale de acordare a indemnizatiei de somaj, dar 
apeleaza la serviciile agentiei pentru a-si gasi un loc de munca sau pentru a urma un 
program de formare profesionala. Estimam o crestere in perioada urmatoare atat a 
somerilor indemnizati  cu persoane care vor fi disponibilizate din sectorul agricol si 
constructii , cat si neindemnizati datorita diminuarii veniturilor persoanelor care isi 
desfasoara activitatea in agricultura . 
 Somerii indemnizati inregistreaza un trend ascendent incepand cu luna august 
2012, cresterea se datoreaza in cea mai mare masura absolventilor dar si 
disponibilizarilor curente si colective operate de agentii economici in lunile noiembrie si 
decembrie. In perioada urmatoare se estimeaza o usoara crestere pana la finele lunii 
februarie. 
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Rata somajului inregistrat la nivelul judetului Bot osani in ultimele 12 luni se 

afla sub media pe tara, asa cum rezulta si din graf icul urmator :  
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         Comparativ cu luna decembrie 2011, rata somajului a inregistrat o crestere cu 0,6 
pp ceea ce ne face sa apreciem ca nu au fost fluctuatii mari  de cresteri sau descresteri 
pe piata muncii in judetul Botosani . 
 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 – 6.967 persoane  la nivelul judetului Botosani)si 
populatia activa civila( 152.700 persoane) . 
 Datele referitoare la populatia activa civila la nivel de tara si judet  sunt pastrate 
ca atare in calculul  ratei somajului  un an intreg, pana la definitivarea  si transmiterea 
balantei fortei de munca din anul urmator. Mentionam faptul ca – Rata somajului 
inregistrat  se calculeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca . 
 La nivelul lunii decembrie   rata somajului a fost calculata  folosind populatia 
activa civila de la 01.01.2012 . Populatia activa civila este comunicata de regula de 
Institutul National de Statistica, in fiecare an dupa luna septembrie.La nivelul judetului 
Botosani, populatia activa civila a scazut cu 2100 persoane.  

       
             
                         6.967                                                                                          
        Rata somajului( inregistrat la 31.10.2012) =  ---------------- = 4,56% 
                                                                      152.700 
  

Evolutia numarului de angajatori care au depus declaratii lunare si a numarului de 
salariati care au contribuit la bugetul asigurarilor de somaj in perioada noiembrie 2011- 
noiembrie  2012. 
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Agenti 
economici 

3808 4273 4035 3891 4196 3837 3830 4275 3815 3843 4268 3874 3742 

salariati 54163 54554 52113 51373 54250 51427 51791 52736 53210 52714 53006 53648 49780 

 
Comparativ cu luna  noiembrie 2012 numarul agentilo r economici care au 

depus declaratii pentru salariati privind contribut iiile la asigurarile pentru somaj a 
scazut  cu 66 iar numarul salariatilor a scazut cu 4.383 persoane .  
 

Distributia numarului de şomeri pe principalele localitati din judetul Boto şani 
arata astfel: 
 
• Botoşani -    1.748 şomeri din care   717 femei; 
• Dorohoi -        497 şomeri din care   214 femei; 
• Bucecea  -      104 şomeri din care     39 femei; 
• Darabani -       291 şomeri din care   150 femei; 
• Flămânzi  -      125 şomeri din care     46 femei; 
• Saveni      -     118 şomeri din care     55 femei; 
• Stefanesti -     230 şomeri din care     82 femei. 

 
Municipiile Botosani si Dorohoi inregistreaza cele mai mari valori deoarece in 

aceste localitati sunt gestionate cele mai multe,  locuri de munca si implicit  se 
inregistreaza cele mai multe disponibilizari de personal. 
 

Din analiza situatiei şomajului inregistrat pe categorii de varsta la data de 
31.12.2012, se constata ca ponderea cea mai mare   o detine in aceasta luna  
persoanele cu varste cuprinse intre 40 - 49 de ani (25,75%) – 1.794 urmata de tineri  
cu varsta pana la 25 de ani (22,35%) – 1.557,     persoane  cu varste cuprinse intre 30 si 
39 de ani (18,87% – 1.315, persoane peste 55 de ani ( 14,86% ) – 1.035, persoane cu 
varsta cuprinsa intre 50-55 de ani (12,40%) – 864  ,   iar ponderea cea mai mica se 
inregistreaza in randul  somerilor cu varsta intre 25 – 29 de ani (5.77% ) – 402 
persoane. 
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            Distributia somerilor pe categorii socio-profesionale indica faptul ca 66,07%, 
respectiv 4.603 persoane  inregistrate in baza de date a AJOFM Botosani au nivel de 
instruire primar, gimnazial sau profesional  ,27,30%, respectiv 1.902 persoane  au 
nivel de instruire liceal si postliceal ,  iar 6,63% - 462  persoane au studii 
superioare . 
             

Ponderea şomerilor inregistrati  in functie de nivelul de pre gatire profesionala 
la 31.12.2012 

66,07%

27,30%

6,63%

ciclul inferior al liceului sau scoli de arte si meserii inv.secudar superior sau inv.postliceal invatamint superior
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  Ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec 

2008 6563 6395 5852 5320 4740 4635 4794 4777 4718 4757 4977 5519 

2009 6701 7672 8516 8616 8610 8613 8944 9228 9523 9990 10625 11231 

2010 11936 12552 12550 11636 10726 10224 10332 10269 10328 9796 9523 9837 

2011 9939 9516 7974 6808 5976 5426 5523  5783  5809  5900  6019  6125 

2012 6316 6361 5677 5150 4831 4672 5475 5919 6008 6196 6423 6967  
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CAPITOLUL III. REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI JUDETEAN 
PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SI A PLANULUI JUDET EAN DE 

FORMARE PROFESIONALA  la 31.12.2012 
 

3.1. Rezultatele implementarii Programului judetean  de ocupare a fortei de 
munca. 
Pentru anul 2012 conform Programului de Ocupare este prevazut a se incadra un 

numar total de 4700 persoane. 
 Pana la data de 31.12.2012  un numar total de 3.623 persoane au revenit pe 

piata muncii  ceea ce reprezinta un procent de 77,0 9% , mai putin cu 22,91% 
planificat a se realiza in anul 2012. 

Cele 3.623 locuri de munca ocupate  sunt rezultatul aplicarii urmatoarelor 
masuri active: 

 
3.1.1. Informare si consiliere profesionala 
 

Serviciile de informare şi consiliere profesională au un rol esenţial în activitatea  
desfăşurată de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în mare 
măsură rezultatele aplicării celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocupării, în special 
formarea profesională.  

Serviciile de informare şi consiliere profesională, au vizat cu precădere categoriile 
de persoane cu probleme serioase de integrare pe piaţa muncii, cum sunt: 

• persoane cu vârsta 25-35 ani  – 1.873 persoane,  
• persoane cu vârsta 35-45 de ani – 2.643 persoane; 
• persoane peste 45 ani – 3.187 persoane, din care peste 50 ani: 2.211 persoane; 
• şomeri neindemnizaţi – 6.812 persoane; 
• şomeri de lungă durată – 1.472 persoane ;; 
• romi – 130 persoane. 

 
In anul 2012 un numar total de 10.692 persoane  au beneficiat de servicii de 

informare si consiliere profesionala. 
Serviciile de informare si consiliere profesionala au fost acordate gratuit iar 

monitorizare acestor servicii s-a efectuat pe : 
studii : 

- 1.258 persoane cu scoala generala incompleta 
- 2.798 persoane absolventi de scoala generala 
- 1.759 persoane absolventi de scoli profesionale 
-    517 persoane absolventi de scoli de arte si meserii 
- 3.273 persoane absolventi de liceu 
-    189 persoane absolventi ai scolilor postliceale 
-    898 persoane absolventi de studii superioare 

Serviciile de consiliere si orientare profesionala au avut ca rezultat :  
- incadrarea in munca a 2.212 persoane  
- inscrierea la programe de formare a 873 persoane  
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3.1.2 Formarea profesionala 
 
Formarea profesionala este o masura activa definitorie pentru desfasurarea 

profilului profesional al oricarei persoane aflate in cautarea unui loc de munca, stiut  fiind 
faptul ca prin asigurarea cresterii diverisficarii competentelor profesionale ale somerilor 
se ating, concomitent, doua obiective specifice : satisfacerea cerintelor imediate pe piata 
muncii si cresterea sanselor de ocupare in munca a somerilor . 

In anul 2012 s-a organizat din BAS(bugetul asigurarilor pentru somaj)  la 
solicitarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca un numar total de 31 
programe de formare  la care au fost inscrisi 725 someri  : 

 
Denumirea cursului Numar cursuri organizate Someri inscrisi 
Lucrator in comert 7 182 
Ospatar(chelner) 5 134 
Inspector resurse umane 5 126 
Comunicare in limba engleza 4 79 
Zidar pietrar tencuitor 2 47 
Operator calculator electronic 
si retele 

2 42 

Dulgher 1 28 
Manichiurist-pedichiurist 1 28 
Patiser 1 25 
Cosmetician 1 20 
Confectii 1 14 
Total  31 725 

In anul 2012 – cu fonduri europene s-au organizat 8 programe de formare  la 
care au fost cuprinse 151 persoane aflate in cautarea unui loc de munca in 
urmatoarele ocupatii : 
Denumirea cursului Numar cursuri organizate Someri inscrisi 
Patiser 1 27 
Ospatar(chelner) 1 24 
Competente civice 1 24 
Competente antreprenoriale 1 10 
Administrator pensiune 
turistica 

1 10 

Agent paza si ordine 1 24 
Ingrijitor batrani la domiciliu 1 9 
Instalator instalatii tehnico 
sanitare si gaze 

1 23 

Total  8 151 
 In cadrul sedintelor de consiliere acordate persoanelor in cautarea unui loc de 
munca , premergatoare serviciilor de formare profesionala se are in vedere ca procesul 
de pregatire profesionala sa porneasca de la analiza nevoilor de formare ,cu scopul de a 
raspunde unor nevoi reale de personal calificat al agentilor economici . 

Putem aprecia faptul ca pentru cele 903 persoane cu prinse la cursuri peste 
16,72% din cheltuielile cu formare profesionala sun t  suportate din fonduri 
europene.  
  3.1.3.  Încadrarea în munca a somerilor înainte de expirarea perioadei de 
Indemnizare 

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se 
încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii 
pentru un număr de 211 şomeri , din care o persoana cu handicap.  
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3.1.4. Stimularea încadrarii în munca a absolventil or institutiilor de 

învatamânt  
Din cei  312 absolventi încadrati in perioada ianuarie-decembrie 2012 – 78 prin 

subventionarea locului de munca.  Structura pe nivele de pregatire a locurilor de 
munca subventionate este urmatoarea : 56 invatamat liceal, 3 invatamant postliceal, 19 
invatamant universitar. 

 Putem remarca disponibilitatea angajatorilor de a accesa aceasta masura activa 
pentru a acorda o sansa in primul rand absolventilor de liceu. 

Din numarul total de absolventi incadrati in aceasta perioada 130 au beneficiat 
de prima de incadrare prevazuta de lege ( 500 lei) . 

 
 Prin Programul de ocupare  a Fortei de Munca pentr u anul 2012  este 
prevazut a se incadra prin subventionarea locurilor de munca 150 absolventi .  Avand in 
vedere faptul ca s-au alocat fonduri  cu aceasta destinatie incepand cu luna septembrie 
2012  s-a organizat o campanie de mediatizare in presa locala precum si la Bursa 
absolventilor  privind accesarea de catre angajatori a acestor facilitati acordate din 
bugetul asigurarilor pentru somaj .Pe site-ul agentiei poate fi consultata lista 
absolventilor pe ocupatii de catre agentii economici care pot solicita organizare de 
preselectii in vederea angajarii tinerilor. 
 

Dinamica ocuparii locurilor de munca vacante in per ioada 
Ianuarie- decembrie 2012 

 

luna 

Locuri 
de 

munca 
vacante 

Locuri munca ocupate 
SOMERI  

Procent 
ocupare 

Aflati in baza de date 

total urba
n rural Total indemn Neind. % Urban rural % 

Ianuarie 370 278 160 118 6316 2905 3411 54% 3027 3289 52% 75,14% 

Februarie 311 233 145 88 6361 2983 3378 53% 2983 3378 53% 74,92% 

Martie  514 428 203 225 5677 2395 3282 58% 2546 3131 55% 83,27% 

Aprilie 467 387 196 201 5150 2075 3075 60% 2296 2854 55% 82,87% 

Mai 513 432 242 190 4831 1795 3036 63% 2119 2712 56% 84,21% 

Iunie 254 228 162 66 4672 1694 2978 64% 2016 2656 57% 89,76% 

Iulie 310 245 151 94 5475 1684 3791 69% 2408 3067 56% 79,03% 

August 296 236 173 63 5916 1650 4266 72% 2692 3224 54% 79,73% 

Septembrie 460 364 262 102 6008 2246 3762 63% 2766 3242 54% 79,13% 

Octombrie 503 414 273 141 6196 2476 3720 60% 2862 3334 54% 82,31% 

Noiembrie 333 261 157 104 6423 2773 3650 57% 2898 3525 55% 78,38% 

Decembrie 164 117 73 44 6967 3371 3596 52% 3113 3854 55% 71,34% 

total 4495 3623 2197 1436 x x x x x x x 80,60% 

 
 Procentul de ocupare de 80,60% este rezultatul acordarii serviciilor de consiliere 
si medierea muncii . Acest grad de ocupare reflecta implicarea personalului cu atributii 
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de consiliere si mediere astfel incat agentii economici sa poata  recruta persoane care 
sa corespunda cerintelor privind calificarea si experienta profesionala . 
 

 
3.1.5. Încadrarea în munca a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, 

someri care sunt parinti unici sustinatori ai famil iilor monoparentale sau someri 
care mai au 3 ani pana la varsta de pensionare  
 Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele 
stringente ale pieţei forţei de muncă. In perioada ianuarie-decembrie 2012 au fost 
încadrati in munca din aceasta categorie  un numar total de 1.636 şomeri din care 418 
cu subventionarea locului de munca  

Dupa mediul de provenienta persoanele încadrate din aceasta categorie se 
structureaza astfel:  

- 1.064 persoane din mediul urban  
-    572 persoane din mediu rural 
Dupa statutul persoanei inregistrate persoanele incadrate din aceasta categorie 

se structureaza astfel : 
- 1.049  someri neindemnizati 
-    587  someri indemnizati 
Conform datelor din cele 418 locuri de munca subventionate, 327 locuri au fost 

pentru someri neindemnizati  – persoane expuse riscului marginalizarii sociale. 
 
3.1.6. Încadrarea în munca prin stimularea mobilita tii fortei de munca 
A beneficiat in aceasta perioada de acest stimulent financiar 41 persoane 

si anume 12 persoane  s-a încadrat intr-o localitate la o distanta mai mare de 50 de km 
fata de  domiciliul stabil (aceste persoane au primit o prima de încadrare in suma 1000 
lei),  iar 29 persoane  s-au încadrat in alta localitate cu schimbarea definitiva a 
domiciliului  (aceste persoane au primit o prima de instalare de 3500 lei).  

Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra 
categoriei de vârstă mai mica de  25 de ani. 

 
3.1.7. Încadrarea în munca a persoanelor cu handica p 
Prin aplicarea setului de masuri active prevazute pentru promovarea incluziunii 

sociale a persoanelor cu handicap,a serviciilor personalizate pentru acest grup tinta, s-a 
reusit încadrarea în munca, pina la data de 31.10.2012 a 7 persoane  fara 
subventionarea locului de munca si 4 persoane  cu subventionarea locului de munca. 

 
3.1.8. Incadrarea persoanelor prin incheierea de co ntracte de solidaritate 

incheiate in baza Legii 116/2002  – 19 persoane cu varsta sub 25 de ani au beneficiat 
de subventionarea locurilor de munca  pana la data de 31.12.2012 . 

 
3.1.9.  Medierea muncii 
 
Numarul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de munca vacante 

de la inceputul anului  a fost de 4.267. In urma acordarii acestor servicii  s-a reusit 
plasarea in munca a 3.623 persoane, din care: 2.397  persoane in locuri de munca pe 
perioada nedeterminata , 1.226 persoane  in locuri de munca pe perioada determinata  
putem aprecia faptul ca se pastreaza in continuare o pondere ridicata a con tractelor 
pe perioada nedeterminata punandu-se accent pe stab ilitatea unui loc de munca 
atat din partea cererii cat si a ofertei pe piata m uncii la nivelul judetului Botosani .  
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Incadrarea somerilor dupa prima mediere a muncii de 2.584 persoane ( 60,55% 
din total persoane care au beneficiat de acest serviciu) ceea ce ne face sa 
concluzionam faptul ca cel putin  din doua persoane care au participat la un interviu  de 
angajare o persoana a corespuns conditiilor impuse de angajator . 

 
3.1.10 Masuri de prevenire a somajului 
 
Masurile de prevenire a somajului, constând în principal în oferirea serviciilor de 

preconcediere persoanelor amenintate de riscul de a deveni someri fie ca urmare a 
restructurarilor unor activitati economice, fie datorita unor cauze personale, a constituit o 
prioritate in anul 2012, desi numarul persoanelor disponibilizate colectiv in ultima 
perioada nu este de amploarea celor înregistrate in anii anteriori. 

 Pentru realizarea serviciilor de preconcediere au fost utilizate instrumentele   
prevazute în actele legale în materie. 

In perioada ianuarie-decembrie 2012 agentia a fost instiintata de 2 agenti 
economici cu privire la concedierea unui numar total de 36 salariati. Numarul de 
persoane disponibilizate efectiv a fost de 29 din care 29 persoane au participat la 
serviciile de asistenta în vederea plasarii pe locurile de munca vacante , instruire în 
modalitatile de cautare a unui loc de munca . 

Urmare chestionarelor aplicate : 
- 17 persoane doresc sa ocupe un loc de munca 
-   6 persoane doresc sa urmeze un program de formare profesionala 
-   3 persoane doresc sa deschida o activitate pe cont propriu 

 
CAP. IV- Realizarea implement ării programului de ocupare pe grupuri ţintă pentru 
anul 2012, prevede încadrarea în munc ă:  

o 9 şomeri de lungă durată, din care:  
�   7 sunt tineri sub 25 ani,  
�   2 sunt şomeri de lungă durată în vârstă de peste 25 ani,  

o 20 persoane de etnie romă;  
o    6 persoane cu handicap; 
o    5 de tineri care au părăsit sistemul de protecţie a copilului;  

  
 Din cele 3.623 persoane încadrate  până la sfârşitul lunii decembrie 2012, 
realizarea programului de ocupare pe grupuri tinta este urmatoarea :    

�  74      şomeri adulţi de lungă durată; 
�    4      şomeri tineri de lungă durată; 
�    2      persoane de etnie romă; 
�    7       persoane cu handicap.       

 
 
 Concluzie : 
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, chiar şi în condiţiile în care acestea nu presupun finanţare directă, ci 
în regie proprie, fiind rezultatul activităţii funcţionarilor încadraţi. 
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CAPITOLUL V. MUNCA ÎN STRAINATATE 

 
5.1 Activitatea prin reteaua EURES 
 
Pentru atingerea obiectivului  principal si anume “cresterea gradului de 

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

- obtinerea unui loc de munca in conditii sigure, facilitand intalnirea dintre 
persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si angajatori recomandati de reteaua 
EURES din statele membre UE 

- servicii gratuite de mediere privind incadrarea in munca in strainatate 
- informatii detaliate asupra locurilor de munca adecvate si despre conditiile de 

viata si de munca din alte state 
 

activitatea EURES in perioada ianuarie-decembrie 20 12 

Luna 

Nr. 
solicitanti de 

loc de 
munca in 

strainatate 

Tara cea mai 
solicitata Nivelul de instruire al solicitantului 

 
 
 

Primar, 
gimnazial, 

profesional 

Liceal, 
post 
liceal 

Universitar 
 

Ianuarie 26 Italia 12 10 4 
februarie 35 Germania 17 17 2 
martie 39 Germania  19 16 4 
aprilie 17 Germania 9 2 5 
mai 26 Spania 16 8 2 
iunie 27 Spania 16 6 5 
iulie 17 Spania 7 5 5 
august 24 Danemarca 10 8 6 
septembrie 24 Norvegia 12 10 2 
octombrie 30 Norvegia 12 15 3 
noiembrie 28 Ungaria 15 9 4 
decembrie 18 Danemarca 9 5 4 
Total  311  154 111 46 

         
  
Din activitatea desfasurata a rezultat ca principalele obstacole in cale mobilitatii 

lucratorilor romani in spatiul european sunt necunoasterea limbii straine de circulatie 
europeana solicitata de angajator (in special limba germana) si insuficienta informare a 
persoanelor in cautarea unui loc de munca in alta tara europeana asupra conditiilor de 
munca si de viata din statul respectiv. 

In acest context, serviciile de informare, consiliere si mediere oferite de reteaua 
EURES sunt foarte importante  in prevenirea fenomenului migratiei ilegale si, mai ales, 
in gestionarea migratiei legale. 
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Referitor la activitatea AJOFM Botosani mentionam faptul ca  in perioada 
ianuarie-octombrie  a acestui an, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat 
solicitarile pentru locuri de munca in spatiul european a unui numar de : 

- 26 de persoane  in luna ianuarie  , din care 8 femei, tara cea mai solicitata 
fiind Italia. Ocupatiile vizate au fost:  asistent medical, muncitor necalificat, 
ospatar, ghid turistic. 

- 35 de persoane  in luna februarie , din care 6 femei, tara cea mai solicitata 
este Germania. Ocupatiile vizate au fost: muncitori necalificat; asistent 
medical; electrician; soferi; inginer fizica; dulgher mecanic utilaje; brutari; 
tamplar; fierar betonist; zidar; sudor; bucatar; ospatar; lacatus 

- 39 de persoane  in luna martie  , din care 14 femei, tara cea mai solicitata 
este Germania. Ocupatiile vizate au fost : asistent medical, bucatar, ospatar, 
lacatus, sticlar, medic specialist, inginer energetica, gestionar, fierar betonist 

- 17 persoane  in luna aprilie  din care 5 femei, tara cea mai solicitata este 
Germania. Ocupatiile vizate au fost „ asistent medical,sofer, ospatar, sticlar, 
economist, tamplar, operator calculator, sculer matriter,  

- 26 persoane  in luna mai  din care 10 femei, tara cea mai solicitata este 
Spania. Ocupatiile vizate au fost „muncitori necalificat; sofer;  menajera, 
economist; inginer constructor,  vanzator, operator mase plastice, infirmiera, 
lacatus. 

- 27 persoane  in luna iunie  din care 6 femei, tara cea mai solicitata este 
Spania. Ocupatiile vizate au fost : economist, inginer agronom ,asistent 
medical, secretara ,muncitor necalificat,  sofer, dulgher, zidar,menajera,  
barman 

- 17 persoane  in luna iulie  din care 5 femei, tara cea mai solicitata este 
Spania.Ocupatiile vizate au fost:  psiholog,  economist,  asistent medical, 
inginer piscicol, lacatus mecanic  , menajera, manipulant marfuri ,muncitor 
necalificat 

- 24 persoane  in luna august  din care 9 femei, tara cea mai solicitata este 
Danemarca. Ocupatiile vizate au fost : muncitor necalificat; sofer;  agricultor;  
economist; asistent medical; inginer electotehnist;  ofiter maritim;  secretara;  
medic veterinar;  inginer geolog;  frezor;  farmacist 

- 24 persoane  in luna septembrie  din care 7 femei, tara cea mai solicitata este 
Norvegia. Ocupatiile vizate au fost : inginer textile, economist ,muncitor 
necalificat; agricultor;  ;  lacatus; electrician; instalator;  frezor;  zidar; tamplar;  
macelar;  sudor;  mecanic;  agent paza;   

- 30 persoane  in luna octombrie  din care 6 femei, tara cea mai solicitata este 
Norvegia. Ocupatiile vizate au fost : inginer constructor; inginer industrie 
alimentara; economist; lucrator comercial;  electrician;  sofer; dulgher; baby 
sitter, muncitor necalificat;  

- 28 persoane  in luna noiembrie  din care 8 femei, tara cea mai solicitata este 
Ungaria. Ocupatiile vizate au fost :   inginer electronist,  sociolog , agent paza,  
sofer, vanzator, ;operator calculator; muncitor necalificat;   ospatar;  strungar;  
tamplar;  lacatus mecanic;  electrician;  galvanizator  

- 18 persoane  in luna noiembrie  din care 5 femei, tara cea mai solicitata este 
Danemarca. Ocupatiile vizate au fost : inginer zootehnist ; inginer masini 
termice ; subinginer constructi ;operator introd. si validare date; consultant IT; 
drujbist; ; sofer; zidar;  ospatar:  muncitor necalificat; muncitor agricultura; 
menajera; 
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Datorita faptului ca majoritatea procedurilor de aplicare presupun, in urma 
demersurilor facute de consilierul EURES local, contactul direct intre angajator si 
persoana in cautarea locului de munca, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin 
mijloace electronice, nu toti solicitantii anunta finalitatea negocierilor, avand in vedere ca 
nu exista obligativitate in acest sens. De aceea informatiile agentiei noastre despre 
numarul de persoane care au incheiat contracte de munca in spatiul european se 
bazeaza mai ales pe bunavointa aplicantilor sau, in cazurile in care procedurile il 
presupun, pe feed-back-ul angajatorilor .  

Pana la 31.12.2012 un numar de 7 persoane au anuntat angajarea, tara de 
destinatie este Germania ( 2 vanzatori, 1 ospatar, 1 bucatar, 1 ajutor de bucatar), 
Austria(1 drujbist), Ungaria (1 sofer tir). 

 
 
5.2. Protectia drepturilor cetatenilor români care lucreaza în strainatate si 

sistemele de securitate sociala 
 
Î In perioada ianuarie-decembrie 2012, AJOFM Botosani a desfasurat activitatea 
de consiliere si informare a cetatenilor români care lucreaza sau doresc sa lucreze în 
strainatate privind legislatia aplicabila, drepturile si obligatiile pe care le au în calitate de 
angajat pe teritoriul unui alt stat etc., activitate care s-a concretizat în primirea si 
solutionarea unor solicitari de informatii. 

AJOFM Botosani nu a înregistrat în aceasta perioada nici o petitie scrisa din  
partea persoanelor care au beneficiat de un contract de munca în strainatate. 

In calitatea sa de serviciu public de ocupare din al unui stat membru UE, are 
prin atributiile sale aplicarea prevederilor europene referitoare la coordonarea sistemelor 
de securitate sociala . 

De la inceputul anului si pana in prezent, Agentia Judeteana pentru Ocuparea 
Fortei de Munca Botosani a primit de la persoane fizice interesate 76 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 Italia (35 cereri ) respectiv Spania ( 30 cereri), Slovenia(5 cereri), 
Danemarca(1 cerere), Belgia (4 cereri), Franta(1 cerere). 

Pentru certificarea legata de membrii familiei unei persoane aflate in somaj care 
trebuie luati în considerare la calculul prestatiilor, în cadrul AJOFM Botosani au fost 
primite 70 solicitari pentru care s-au completat formularel e E302, pentru institutia 
competenta din Spania 67 cereri, pentru institutia competenta din Italia 3 cereri. 
 
 In conformitate cu art.64 din Regulamentul Comisiei  Europene 883/2004 un 
numar de : 

- 1 persoana inregistrata ca somer in Irlanda  s-a inscris in evidentele AJOFM 
Botosani pentru a beneficia de servicii de medierea muncii pe o perioada de 
90 zile ( mai-august 2012) 

- 1 persoana inregistrata ca somer in Danemarca  s-a inscris in evidentele 
AJOFM Botosani pentru a beneficia de servicii de medierea muncii pe o 
perioada de 90 zile ( iulie-octombrie 2012) 

- 3 persoane inregistrate ca someri in Germania s-au inscris in evidentele 
AJOFM Botosani pentru a beneficia de servicii de medierea muncii pe o 
perioada de 90 zile ( septembrie-decembrie 2012) 

- 1 persoana inregistrata ca somer in Portugalia  s-a inscris in evidentele 
AJOFM Botosani pentru a beneficia de servicii de medierea muncii pe o 
perioada de 90 zile ( septembrie-decembrie 2012) 
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- 1 persoana inregistrata ca somer in Spania  s-a inscris in evidentele AJOFM 
Botosani pentru a beneficia de servicii de medierea muncii pe o perioada de 
90 zile ( decembrie 2012-martie 2013) 

 
 
Capitolul VI. Impactul masurilor active de ocupare in dinamica somajului, in 

contextul economic actual  
 
6.1.Resursele financiare alocate pentru finantarea masurilor active de 

combatare a somajului 
 
In perioada ianuarie-decembrie 2012 , Agenţia  Judeteana pentru Ocuparea 

Fortei de Munca Botoşani a finantat urmatoarele masuri active de ocupare a fortei de 
munca : 

 
� organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala 189.799  lei; 
� ocuparea fortei de munca prin acordarea de alocatii pentru şomerii care se 

incadreaza inainte de expirarea perioadei de şomaj 143.274 lei 
� încadrarea şomerilor in varsta de peste 45 de ani si a intretinatorilor parinti unici 

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

� plati pentru stimularea angajatorilor care angajeaza someri persoane cu 
handicap-6.081 lei 

� încadrarea prin subventionarea locurilor de munca a şomerilor care mai au 3 ani 
pana la implinirea varstei de pensionare 56.466  lei 

� încadrarea şomerilor prin stimularea mobilitatii fortei de munca 119.500 lei; 
� incadrarea elevilor si studentilor conform Legii72/2007 – 0 lei 
� încadrarea absolventilor din institutii de invatama nt prin subventionarea 

locului de munca   662.816  lei;  
� încadrarea absolventilor prin acordarea primei de încadrare 65.000 lei; 
� încadrarea absolventilor prin acordarea primei de stimulare a încadrarii din 

perioada de şomaj  30.978  lei;  
� încadrarea prin incheierea de contracte de solidaritate, in baza Legii 116/2002  - 

193.951  lei; 
 
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 sau unici intretinatori  de familie . Angajatorii prefera 
acest tip de masura activa datorita faptului ca persoanele care fac parte din aceasta 
categorie de varsta detin experienta profesionala, mobilitatea pe piata muncii in randul 
acestei categorii este scazuta  motiv pentru care firma poate avea o anumita stabilitate 
in procesul de productie. 

 
6.2. Resurse financiare alocate pentru finantarea m asurilor pasive  : 
� indemnizatia de şomaj, plati compensatorii 11.469.280 lei   
� contributii aferente la asigurarile sociale si de sanatate ale şomerilor 4.397.484 lei 
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CAPITOLUL VII. ACTIUNI ORGANIZATE DE AJOFM BOTOSANI  CU SCOPUL 
CRESTERII VIZIBILITATII SERVICIULUI PUBLIC DE OCUPA RE LA NIVEL 
JUDETEAN 
 
� in luna martie s-a organizat Masa rotunda cu tema „Drepturile femeii pe piata 

muncii”  la care au participat si reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial de 
Munca Botosani si  Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale Botosani  

 
� in luna aprilie s-au organizat urmatoarele actiuni : 

 
� Bursa generala a locurilor de  munca ORGANIZATA IN DATA 

DE 27.04.2012 

La acest eveniment au participat efectiv un numar total de : 36 agenti economici 
care au selectat un numar total de 52 persoane in vederea incadrarii;  

- 354 locuri de munca au fost  oferite  

- 839 persoane in cautarea unui loc de munca au participat 

 
� Seminar cu tema „Locuri de munca sanatoase’  in  parteneriat cu 

Directia Judeteana de Sanatate Publica Botosani 
� Seminar cu tema „Ziua informarii pentru someri si angajatori-

EURES”  la care au participat membrii Consiliului consultativ si 
membrii parteneriatului judetean pentru incluziune sociala Botosani 
 

� In luna mai s-au organizat urmatoarele actiuni : 
 

� WORKSHOPUL- MOBILITATEA OCUPATIONALA SI 
GEOGRAFICA – Solutii si bune practici,  derulat în cadrul 
Proiectului “WORKACCES NORD-EST – Program pilot de 
crestere a gradului de ocupare in regiunea Nord-Est ”, cofinanţat 
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, in cadrul căruia s-a 
desfășurat BURSA LOCURILOR DE MUNC Ă, pentru beneficiarii 
participanți la activitățile proiectului, in data de 30.05.2012, la sediul 
AJOFM Botosani 

� Campania de informare in scoli  : actiunea s-a desfasurat in 26 de 
scoli atat in mediul urban cat si in mediul rural si au fost informati 
2367 de viitori absolventi cu privire la facilitatile  si drepturile pe care 
le au daca se inscriu in evidentele agentiei in termenul de 60 zile de 
la data absolvirii 

� In luna iunie s-a organizat la solicitarea Centrului Comunitar de Resurse Cosula: 
� Bursa locurilor de munca pentru persoanele de etnie rroma in sediul 

Primariei Cosula  
 

� In luna iulie s-a organizat la solicitarea Fundatie Estuar- Filiala Botosani , cu 
activitate in  domeniul sanatatii mintale : 
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� Seminarul cu tema  “Medierea muncii pentru persoanele cu 
dizabilitati” .  

In cadrul intalnirii la care au participat si angajatori au fost dezbatute urmatoarele 
aspecte: problematica adultilor cu probleme de sanatate mintala pe piata muncii, 
dificultatile persoanelor cu probleme de sanatate mintala in gasirea si pastrarea unui loc 
de munca, adaptarea rezonabila a locului de munca pentru persoanele cu dizabilitati 

 
� In luna august AJOFM Botosani a participat la solicitarea Camerei de Comert, 

Industrie si Agricultura Botosani in parteneriat cu  Botosani Shopping 
Center la :  

� Targul Educational 2012 – manifestare care se adreseaza si 
unitatilor de formare profesionala a adultilor 

In cadrul targului  s-a distribuit participantilor pliante cu oferta programelor de 
formare precum si  conditiile de acces in vederea inscrierii.  

� In luna septembrie AJOFM Botosani a organizat Bursa locurilor de munca 
pentru absolventi . 

La acest eveniment au participat efectiv un numar total de : 

- 18 de agenti economici  din urmatoarele domenii de activitate : 
confectii, , transporturi, prestari servicii (restaurante, cosmetica ), 
panificatie , comert , asigurari  

- un beneficiar de proiecte finantate din  Fondul Soc ial European – – 
care : a selectat 10 tineri absolventi  pentru activitati de voluntariat in 
cadrul Centrului de zi al Fundatiei Estuar Filiala Botosani ; a informat 
angajatorii economici prezenti cu privire la facilitatile fiscale acordate 
pentru angajarea persoanelor cu dizabilitati  

- 384 absolventi de invatamant 

� In luna octombrie  AJOFM Botosani a participat la : 

- Conferinta de inchidere a proiectului WORKACCES NORD EST – 
Program pilot de crestere a gradului de ocupare in regiunea Nord Est, 
in calitate de partener, in data de 26.10.2012 la Piatra Neamt 

- Bursa locurilor de munca organizata in cadrul proiectului „Cresterea 
gradului de ocupare a somerilor din Regiunea Nord-Est printr-un 
program integrat de consiliere si formare profesionala in domeniul IT” 
partener ICE Computers SRL Botosani – 31.10.2012 

� In luna noiembrie AJOFM Botosani a participat la : 

- Bursa locurilor de munca organizata in cadrul proiectului „o sociectate 
in schimbare – Reintegrarea Sociala si Profesionala a Detinutilor – 
organizata in data de 23.11.2012 . Scopul acestei activitati consta in  
combaterea discriminării împotriva deținuților pe piața muncii și 
creșterea receptivității angajatorilor pentru a încadra persoane care au 
fost în detenție; 

 
 

In perioada ianuarie-decembrie 2012 s-au organizat 32 actiuni de informare 
privind cariera desfasurate in scoli  conform Protocolului incheiat intre Agentia 
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Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Ministerul Educatiei, Cercetarii 
Tineretului . 

In  anul 2012 s-au distribuit 1550 - Buletine informative  „Piata muncii in 
judetul Botosani” – pot fi consultate si pe site-ul  AJOFM Botosani  cu informatii 
utile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc  de munca si angajatori.  

 
CAPITOLUL VIII. PROIECTE ALE AGENTIEI JUDETENE PENT RU OCUPAREA 
FORTEI DE MUNCA FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE  
 
AJOFM Botosani are in implementare un proiect depus in cadrul Axei prioritare 4 

– “Modernizarea serviciului public de ocupare”, Domeniul major de interventie 4.1 –
“Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” . In cadrul acestei linii 
de finantare A.J.O.F.M. Botosani are aprobata cererea pentru a finantare 
nereambursabila de 1.834.187 lei  – proiect „Calitate, eficienta, dinamism, 
oportunitate in Sistemul Public de Ocupare CEDO – S PO” id 91811  . 

 
Obiectivul general  al proiectului este creşterea calităţii, eficienţei şi transparenţei 

serviciilor de ocupare furnizate de Serviciul Public de Ocupare.  
 
Obiective operationale :  
-Intarirea capacitatii administrative a agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de 

munca , prin infiintarea serviciilor de tip self-service pentru preluarea declaratiei lunare 
privind obligatiile catre bugetul asigurarilor pentru somaj;  

� Intarirea capacitatii administrative a agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de 
munca , prin implementarea sistemului electronic de tiketing cu numar de ordine 
folosit in activitati specifice de relatii cu publicul.  

� Imbunatatatirea procesului de monitorizare si de evaluare a impactului net al 
serviciilor asupra clientilor datorat modernizarii SPO.  
 

 In  perioada 2011-2012,  Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Botosani, are 5 parteneriate incheiate si 16 protocoale de colabo rare , fapt care 
demonstreaza faptul ca utilizarea parteneriatului public privat, ca instrum ent, 
devine extrem de important  pe masura ce criza economica si financiara pune la 
incercare capacitatea bugetelor publice de a colecta resursele financiare adecvate si de 
a le aloca unor politici importante si proiecte specifice in cazul nostru – formarea 
profesionala continua a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Interesul 
sectorului public pentru instrumentele financiare inovatoare cum ar fi accesarea 
fondurilor europene a crescut, la fel ca si vointa de a utiliza modalitati mai eficiente de 
realizare a programelor de ocupare si a celor de formare la nivelul judetului Botosani 
.Prin incheierea acestor parteneriate urmarim sa dezvoltam parteneriatul public privat cu 
scopul de a avea calitate in formarea profesionala, si nu in ultimul rand de a realiza o 
corelarea eficientă între nevoile şi ofertele angajatorilor de pe piata muncii din judetul 
Botosani si competentele resursei umane pe care o gestionam . 
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 Fata de cele prezentate putem concluziona : 
 

Impactul cel mai mare asupra ocupării forţei de muncă în primele unsprezece luni 
ale anului 2012 l-au avut următoarele măsuri active:  

� medierea muncii (84,53 % din numărul total al persoanelor intrate in 
masuri active); 

� informarea şi consilierea profesională (51,61 % din numărul total al 
persoanelor intrate in masuri active); 

� subventionarea locurilor de munca pentru incadrarea somerilor cu 
varsta peste 45 ani sau someri care sunt parinti unici intretinatori ( 9,75% din numarul 
total al persoanelor intrate in masuri active) 

� completarea veniturilor salariale pentru şomerii care se încadrează 
înainte de expirarea perioadei de şomaj  (4,92 % din numărul total al persoanelor intrate 
in masuri active); 

�  Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani a valorificat toate 
resursele umane şi financiare de care a dispus pentru corelarea ofertei cu 
cererea de forţă de muncă şi implicit pentru creşterea gradului de ocupare a 
şomerilor, în condiţiile în care, aşa cum o dovedeşte experienţa anilor trecuţi, în 
primele respectiv ultimele trei luni ale fiecărui an plasarea şomerilor pe locurile de 
muncă vacante este mai dificilă. 

� Măsurile de mediere a muncii,  informare şi consiliere profesională, ca măsuri de 
bază ale serviciului public de ocupare, au o pondere însemnată în totalul 
măsurilor care au condus la ocupare.  

� În vederea plasării în muncă, persoanele înregistrate în evidenţele AJOFM 
Botosani au beneficiat de pachete personalizate de măsuri, fiind cuprinse în una 
sau mai multe măsuri de stimulare a ocupării.  

� Creşterea ponderii măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă 
reprezintă obiectivul prioritar  pentru perioada următoare, efortul de a direcţiona 
optim sumele destinate acestui tip de intervenţie fiind însă definitoriu pentru 
susţinerea incluziunii socio - profesionale a grupurilor celor mai defavorizate 

 
 
        DIRECTOR EXECUTIV ,                                     Compartiment Comunicare , 
        Sorin Nelu SOLOGON                                           Gabriela VRANCIUC 


