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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL AGEN ŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA 

FORŢEI DE MUNCĂ BOTOŞANI LA DATA DE 31.12.2013 
 
 

CAPITOLUL I - Obiectivele generale şi specifice ale Agen ţiei Jude ţene 
pentru Ocuparea For ţei de Munc ă  pentru anul 2013 

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

căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii; 
b) Facilitarea accesului persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa muncii 

din străinătate; 
c) Creşterea calităţii serviciilor oferite de serviciul public de ocupare şi a 

competenţelor profesionale ale angajaţilor din Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile acesteia; 

d) Creşterea gradului de vizibilitate al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă; 

e) Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional. 

 Obiective specifice: 
a) Creşterea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile 

vulnerabile cum sunt: tinerii, şomerii de lungă durată, persoanele de etnie roma,  
persoane cu dizabilităţi, persoane eliberate din detenţie, tinerii 
postinstituţionalizaţi;  

b) Satisfacerea unui număr cât mai mare de oferte de locuri de muncă; 
c) Implementarea măsurilor active şi preventive pentru şomeri; 
d) Prevenirea şomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative ocupaţionale 

pentru tineri într-o perioadă de maxim 4 luni de la data înregistrării şi 6 luni în 
cazul adulţilor; 

e) Oferirea de oportunităţi de ocupare şi de dezvoltare profesională tinerilor şomeri 
până în 25 de ani, în primele 4 luni de la înregistrare,  prin integrarea în programe 
de formare profesională, includere în programe de ucenicie la locul de 
muncă,oferirea de locuri de muncă și plasarea pe locuri de muncă subvenționate;  

f) Sprijinirea ocupării persoanelor supuse riscului marginalizării sociale, prin 
includerea în măsuri active şi asigurarea altor forme de suport specifice; 

g) Stimularea participării la formare profesională, cu reprezentare echilibrată în 
funcţie de mediul de provenienţă a şomerilor urban/rural, nivelul de studii si 
vârstă; 

h) Sprijinirea angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul şomerilor; 
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i) Asigurarea, cu încadrarea în limitele bugetare, a mijloacelor pentru amenajarea 
spaţiilor agenţiilor locale, implementarea sarcinilor prevăzute în programele de 
ocupare a forţei de muncă şi planurile de formare profesională aprobate;  

j) Asigurarea perfecţionării pregătirii profesionale a personalului propriu în scopul 
creşterii gradului de competenţă a angajaţilor;  

k) Absorbţia fondurilor europene dedicate dezvoltării resurselor umane în vederea 
modernizării serviciului public de ocupare şi creşterii şanselor de ocupare ale 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 
 

CAPITOLUL II. SITUA ŢIA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT ÎN JUDE ŢUL BOTOŞANI 
 

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 2013 ), se prezinta astfel : 

- Resursele de munca – 277,3 mii persoane, 
- Populatia activa civila – 157,8 mii persoane 
- Populatia in pregatire profesionala si alte categorii de populatie in varsta de 

munca – 119,5 mii  persoane 
- Populatia ocupata civila – 150,8 mii persoane, din care salariati – 52,6 mii 

persoane 
 

La sfarsitul lunii decembrie  2013, un  numar total de 8.273 persoane  sunt 
inscrise in evidentele  AJOFM Boto şani, din care 3.187 femei .  Din cele 8.273 
persoane  inregistrate,  3.209 persoane sunt şomeri indemnizati, iar 5.064 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 scadere  
comparativ  cu luna decembrie  2012 de 1.306 persoane .  

Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienta situatia se 
prezinta astfel : din  3.209 someri indemnizati, un numar de 1.752 beneficiaza de 
indemnizatie urmare disponibilizarilor curente si coletive de personal  iar 1.096 persoane  
beneficiaza de indemnizatie de somaj urmare absolvirii unei forme de invatamant.Se 
estimeaza in perioada urmatoare o crestere determinata de solicitarea indemnizatiei de 
somaj de absloventi si disponibilizari curente de personal . 

Dinamica pietei muncii in  anul 2013 a fost data de numarul total de persoane 
care au intrat respectiv 12.303 din care 2.077 absolventi si  numarul total al 
persoanelor care au iesit  din evidentele agentiei –10.997 persoane   din urmatoarele 
motive : 4.237 incadrari, 1.875 expirare a perioadei de indemnizare, 4.182 cereri 
nereinnoite  a somerilor neindemnizati ,72 persoane s-au pensionat, 192 persoane au 
intrat in incapacitate temporare de munca si maternitate, 258 persoane  nu s-au 
prezentat la viza in vederea participarii la servicii de medierea muncii, 24 persoane ca 
urmare a refuzului unui program, de formare,47 persoane au plecat in strainatate, 12 
persoane ca urmare a realizarii de venituri, 7 persoane ca urmare a admiterii intr-o 
forma de invatamant, 1 prin detentie, 5 persoane care au decedat, 1 persoana prin 
detentie . 

Situatia somajului pe someri indemnizati si neindemnizati in perioada decembrie 
2012 –  decembrie  2013 la nivelul judetului se prezinta astfel : 
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Daca la data de 31.12.2012 ponderea somerilor indemnizati in total someri 

inregistrati a fost de 48,39% aceasta  a inregistrat  fluctuatii in ultimele 12 luni ajungand 
la valoarea de  38,79%( fata de luna decembrie  2012 se inregistreaza o scadere de 9,6 
pp  . 
 Somerii neindemnizati sunt, de regula, persoane 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. Acestia 
sunt  in mare parte persoane cu un nivel de pregatire scazut cu exceptia absolventilor 
promotia 2013, in majoritate provenind din mediul rural, care sunt nevoite sa apeleze la 
autoritatile locale pentru obtinerea venitului minim garantat pentru a-si asigura 
mijloacele de trai. Comparativ cu persoanele indemnizate aceasta categorie necesita o 
interventie mai accentuata in vederea constientizarii si determinarii de a se reintegra pe 
piata muncii prin accesare de programe de formare profesionala, finalizarea studiilor sau 
acceptarea unui loc de munca  in localitati din mediul urban . Aceasta categorie de 
persoane va constitui grupul tinta pentru urmatoare le proiecte cu finantare 
europeana care vor avea ca obiectiv general formare  profesionala in meserii non 
agricole si stimularea mobilitatii geografice a for tei de munca cu scopul cresterii 
nivelului de trai . 
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Evolu ţia ratei şomajului înregistrat la nivelul jude ţului Boto şani în ultimele 
12 luni comparativ cu rata şomajului la nivel de tar ă  în graficul urm ător :  

 

 
 
 

          Comparativ cu luna decembrie  2012, rata somajului a inregistrat o crestere cu 
0,68 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 – 8.273 persoane  la nivelul judetului Botosani)si 
populatia activa civila( 157.800 persoane ) .Mentionam ca rata somajului inr egistrat 
in luna decembrie 2013 a fost calculata folosind po pulatia activa civila la data de 
01.01.2013. Populatia activa civila ne este comunic ata de catre INS, in fiecare an, 
de regula dupa luna septembrie. Populatia activa ci vila , la nivelul judetului 
Botosani, a crescut la 1 ianuarie 2013, fata de 1 i anuarie 2012 cu 5,1 mii persoane .  
             
                        8.273  
        Rata somajului( inregistrat la 31.12.2013) =  ---------------- = 5,24% 
                                                                      157.800 
 
 Evolutia ratei somajului inregistrat in perioada ianuarie – august 2013, recalculata 
cu populatia activa civila comunicata de INS este prezentata in tabelul urmator . 
  
 ianuarie  februarie  martie  aprilie  mai  iunie  iulie  august  
Rata somajului 
inainte de 
recalculare(%) 

4,85 4,79 4,60 4,66 4,46 4,63 5,49 5,37 

Rata somajului 
recalculata(%) 

4,70 4,64 4,46 4,51 4,32 4,48 5,32 5,20 

 
  
 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  2012 – 
noiembrie  2013 . 
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3742 4286 3776 3776 4249 3930 3978 4152 3883 3958 4348 3951 3886 

salariati 49780 52712 50509 50596 53091 52543 52773 52309 51760 52499 54399 53094 51443 

 
Comparativ cu luna noiembrie 2012 numarul agentilor  economici care au 

depus declaratii pentru salariati privind contribut iiile la asigurarile pentru somaj a 
crescut cu 144 in timp ce numarul salariatilor a cr escut cu 1.663 persoane .  
 

Distributia numarului de şomeri pe principalele localitati din judetul 
Boto şani la 31.12.2013 arata astfel: 
 
• Botoşani -    1.888 şomeri din care   799 femei; 
• Dorohoi -        528 şomeri din care   230 femei; 
• Bucecea  -      114 şomeri din care     38 femei; 
• Darabani -      294 şomeri din care   140 femei; 
• Flămânzi  -     152 şomeri din care     68 femei; 
• Saveni      -     144 şomeri din care     55 femei; 
• Stefanesti -     311 şomeri din care   113 femei. 
 

Municipiile Botosani si Dorohoi inregistreaza cele mai mari valori deoarece in 
aceste localitati sunt gestionate cele mai multe  locuri de munca si implicit cele mai 
multe disponibilizari urmate de orasul Stefanesti care se afla la o distanta de 50 km de 
Municipiul Botosani ceea ce determina o mobilitate scazuta a persoanelor aflat in 
cautarea unui loc de munca, deasemeni in aceste localitati se concentreaza si cel mai 
mare numar de absolventi. 

Din analiza situatiei şomajului inregistrat pe categorii de varsta la data de 
31.12.2013, se constata ca ponderea cea mai mare   o detine in aceasta luna  
persoanele cu varste cuprinse intre 40 - 49 de ani (25,53%) – 2.112 urmata de tineri  
cu varsta pana la 25 de ani (22,66%) – 1.875, persoane  cu varste cuprinse intre 30 si 
39 de ani (19,34%) – 1.600 , persoane peste 55 de ani ( 14,76% ) – 1.221 , persoane cu 
varsta cuprinsa intre 50-55 de ani (11,79%) – 975, iar ponderea cea mai mica se 
inregistreaza in randul  somerilor cu varsta intre 25 – 29 de ani (5,92% ) – 490 
persoane. 

 

pana la 25 ani
22,66%

25-29 ani
5,92%

30-39 ani
19,34%

40-49 ani
25,53%

50-55 ani
11,79%

peste 55 ani
14,76%

pana la 25 ani
25-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-55 ani
peste 55 ani
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Distributia somerilor pe categorii socio-profesionale indica faptul ca 66,47%, respectiv 
5.499 persoane  inregistrate in baza de date a AJOFM Botosani au nivel de instruire 
primar, gimnazial sau profesional  ,27,47% respectiv 2.273 persoane  au nivel de 
instruire liceal si postliceal ,  iar 6,06% - 501  persoane au studii superioare . 
 

Ponderea şomerilor inregistrati  in functie de nivelul de pre gatire profesionala 
la 31.12.2013 

66,47%

27,47%

6,06%

ciclul inferior al liceului sau scoli de arte si meserii inv.secudar superior sau inv.postliceal invatamint superior

 
            
     In tabelul urmator se remarca faptul ca evolutia so majului in aceasta perioada 
de timp nu inregistreaza evolutii spectaculoase cee a ce ne face sa concluzionam 
faptul ca la nivelul judetului Botosani a existat o  piata a muncii care a functionat 
prin implicarea tuturor factorilor de decizie la ni vel local atat din mediul public cat 
si cel privat . 

   
Situatia somajului inregistrat in perioada ianuarie 2008- decebrie 2013 

  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 5916 6008 6196 6423 6967  

2013 7413 7316 7031 7.116 6.816 7.073 8388 8205 7169 8131 8318 8273 
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CAPITOLUL III. - REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULU I JUDEŢEAN 
PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI A PLANULUI JUDE ŢEAN DE 

FORMARE PROFESIONALĂ  la 31.12.2013 
 

 
Programul de ocupare a fost proiectat astfel incat masurile ce vor fi implementate 

sa fie  orientate, catre reprezentare echilibrata a tuturor categoriilor de persoane aflate 
in cautarea unui loc de munca, punandu-se accent pe masurile de mediere, de 
informare si consiliere/orientare profesionala, furnizarea de pachete personalizate de 
masuri active de ocupare, consolidarea relatiilor cu partenerii sociali.Pentru anul 2013 
conform Programului de Ocupare este prevazut a se incadra un numar total de 4700 
persoane. 

 Pana la data de 31.12.2013  un numar total de 4.463 persoane au revenit pe 
piata muncii  ceea ce reprezinta 94,96% fata de cat  s-a programat pe anul 2013 si o 
nerealizare de 5,04% fata de cat  era estimat a se realiza in anul 2013 

Cele 4.463 locuri de munca ocupate  sunt rezultatul aplicarii urmatoarelor 
masuri active: 

 
3.1. Informare si consiliere profesional ă 
 
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.  

Serviciile de informare si consiliere, au vizat cu precadere categoriile de persoane 
cu probleme serioase de integrare pe piata muncii iar monitorizarea acestor servicii s-a 
efectuat pe : 

a) categorii de varsta astfel : 
- 3.703 persoane sub 25 de ani 
- 1.185 persoane cu varsta intre  25 – 34 ani 
- 1.524 persoane cu varsta intre  35 – 45 ani 
- 1.925 persoane cu varsta mai mare de 45 ani 

b) studii : 
-   847  persoane cu scoala generala incompleta 
- 1.661  persoane absolventi de scoala generala 
-   919  persoane absolventi de scoli profesionale 
-   368  persoane absolventi de scoli de arte si meserii 
- 3.610 persoane absolventi de liceu 
-   181 persoane absolventi ai scolilor postliceale 
-   751 persoane absolventi de studii superioare 

c) Categorii de persoane informate si consiliate : 
- Someri indemnizati – 2.988 persoane 
- Someri neindemnizati – 5.349 persoane 
- Someri de lunga durata – 5.052 persoane 
- Someri din mediul rural – 4.277 persoane 
- Rromi – 140 persoane 

Serviciile de consiliere si orientare profesionala au avut ca rezultat :  
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- incadrarea in munca a 1.402 persoane  
- inscrierea la programele de formare a 1.089 persoane  

 
3.2. Formarea profesional ă 
 
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 diversificarii 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 concordanta cu 
aceasta cerinta, in anul 2013 s-au obtinut autorizari  pentru urmatoarele programe de 
formare : frizer, bucatar si  comunicare in limba germana . 

 
Pentru anul 2013 conform Planului de formare profesionala este prevazut a se 

organiza un numar total de 42 programe de formare in ocupatii pentru care AJOFM 
Botosani detine autorizare si vor fi cuprinse la aceste programe un numar total de 1045 
persoane . Finantarea cheltuielilor directe si indirecte se va face din bugetul asigurarilor 
pentru somaj. 

In perioada ianuarie-noiembrie 2013 s-au demarat 46 programe de formare  
profesionala la care s-au inscris un numar total  de 1.089 someri  astfel : 

 
Denumirea programului de formare  numar somer 

inscrisi 
numar 
programe de 
formare 
organizate 

Lucrator in comert 163 6 
Inspector resurse umane 148 6 
Ospatar (chelner) 145 6 
Bucatar  93 4 
Manichiurist pedichiurist 92 4 
Competente comune in limbi straine -engleza 89 4 
Operator calculator electronic si retele 73 3 
Operator confectioner industrial 69 3 
Zidar pietrar tencuitor 69 3 
Comunicare in limba germana 48 2 
Frizer 27 1 
Agricultor-lucrator in cultura plantelor 23 1 
Patiser ( 20 1 
Cosmetician 16 1 
Administrator pensiune turistic 14 1 
Total  1089 46 
Din structura pe varste a persoanelor care au  solicitat programe de formare 
profesionala rezulta ca persoanele cu varsta mai mica de 25 ani ( 571 reprezentand 
52,43% din total inscrisi) detin ponderea cea mai mare iar daca ne referim la structura  
in functie de studiile pe care le detin persoanele inscrise la aceste programe – ponderea 
cea mai mare este detinuta de cei care  sunt absolventi de invatamant liceal si postliceal 
respectiv 710 persoane. 
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  3.3 Încadrarea în munc ă a şomerilor 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 : 

-   153 şomeri (in cuantum de 30% din indemnizatia de somaj ) 
-   41 absolventi  ( o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut 

dreptul daca nu s-ar fi angajat). 
3.4. Stimularea încadrarii în munca a absolventilor  institutiilor de 

învatamânt  
Din cei  313 absolventi încadrati : 

-    79 au beneficiat de subventionarea locului de munca  
- 128 au beneficiat de prima de incadrare prevazuta  de lege, prima 

egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii (500 
lei). 
3.5 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 anul  2013 au fost încadrati in munca din 
aceasta categorie  un numar total de 1.759 şomeri din care 292 cu subventionarea 
locului de munca  . 

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

-  1.159 persoane din mediul urban  
-     600  persoane din mediu rural 
Dupa statutul persoanei inregistrate persoanele incadrate din aceasta categorie 

se structureaza astfel : 
- 1.008  someri neindemnizati 
- 751  someri indemnizati 
Faptul ca 57,31% din persoanele incadrate din aceas ta categorie sunt din 

randul somerilor neindemnizati se constata o preocupare permanenta prin aplicarea 
masurilor active de combatere a somajului pentru reintegrarea pe piata muncii a 
persoanelor care nu au venituri si sunt supuse riscului marginalizarii sociale. 

 
3.6.Stimularea mobilitatii geografice  a contribuit la ocuparea a 52 persoane, 

din care : 
-  35 persoane care s-au incadrat  in alta localitate cu schimbarea domiciliului  

(aceste persoane au primit o prima de instalare de 3500 lei)  
- 17 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). 

Din punct de vedere al varstei, masura a avut un efect mai mare asupra 
categoriei de varsta mai mica de 25 ani. 
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3.7. Încadrarea persoanelor cu handicap 
În anul  2013 un număr de 6 persoane cu handicap s-au reintegrat pe piata fortei 

de munca din care 1 persoana cu subventionare . 
Dificultatile de integrare a persoanelor cu handicap sunt deosebit de variate, 

acestea fiind in principal legate de : 
� Accesibilitatile pe care trebuie sa le asigure comunitatea si angajatorii 
� Adaptarile locului de munca de catre angajatori la posibilitatile acestor 

persoane in functie de gradul de handicap 
� Mentalitatile lagate de utilizarea acestor persoane in activitate. 

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

de la inceputul anului  a fost de 5.146 .In urma acordarii acestor servicii  s-a reusit 
plasarea in munca a 4.463 persoane, din care: 2.937  persoane  in locuri de munca pe 
perioada nedeterminata, 1.526 persoane  in locuri de munca pe perioada determinata  
putem aprecia faptul ca numarul contractelor pe perioada nedeterminata este in 
continua scadere. Avand in vedere faptul ca din cele 5.146 persoane cuprinse la 
servicii de mediere s-au incadrat in munca  dupa prima mediere 2.490 persoane 
(48,39%), putem aprecia faptul ca aproximativ din doua persoane care participa la un 
interviu de angajare o persoana corespunde cerintelor impuse de angajatori si se 
reintegreaza pe piata fortei de munca.  

In vederea plasarii in munca, persoanele inregistra te in evidentele 
A.J.O.F.M. Botosani au beneficiat de pachete person alizate de masuri, fiind 
cuprinse in una sau mai multe masuri de stimulare a  ocuparii . Astfel , o persoana 
poate fi evidentiata atat la mediere, la informare si consiliere profesionala, cat si la 
formare profesionala sau la una dintre masurile de subventionare, la total, insa 
fiind evidentiata o singura data. 

Incepand cu luna februarie 2013 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de 
Munca a lansat Portalul Serviciul Electronic de Medierea Muncii care poate fi 
consultat la adresa  http://www.semm.ro .Acest instrument urmareste sa asiste 
persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, precum si angajatorii in identificarea 
personalului corespunzator, in conditii de securitate si confidentialitate .  

Incepand cu luna iulie 2013 un alt instrument eficient si modern in activitatea de 
mediere a muncii il constituie Cardul Profesional European . Prin intermediul portalului 
www.card-profesional.ro se asigura transparenta si acces rapid la vizualizarea, 
modificarea sau actualizarea contului personal. Contul personal contine, intr-un mod 
personalizat, informatiile legate de locurile de munca si cursurile de formare 
disponibile.Sistemul pune la dispozitie o platforma de gestiune a ofertelor si cererilor 
pentru  locuri de munca atat pe piata nationala cat si UE, portofolii ce vor putea fi 
comunicate on-line atat detinatorilor de  carduri cat si ofertantilor si nu in ultimul rand 
facilitarea recunoasterii calificarilor profesionale la nivel european asa cum se prevede 
in DE nr.36/2005.Pana la aceasta dată s-au eliberat 497 carduri  in special absolvenţilor 
care s-au înscris în evidenţe. 

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 IV- REALIZAREA IMPLEMENT ĂRII PROGRAMULUI DE OCUPARE PE 
GRUPURI ŢINTĂ   ŞI  PROGRAME SPECIALE la 31.10.2013 

 
 Realizarea implementarii programului e ocupare pe grupuri tinta pentru anul 
2013, prevede incadrarea in munca : 

o 15 someri de lunga durata din care : 
� 10 sunt tineri sub 25 ani 
�  5 sunt someri de lunga durata in varsta de peste 25 ani 

o 45 persoane de etnie roma 
o 10 persoane cu handicap 

Din cele 4.463 persoane incadrate in anul 2013, 71  persoane apartin 
urmatoarelor grupuri tinta : 

o 8 someri tineri de lunga durata 
o 56 someri adulti de lunga durata 
o 6 persoane cu handicap 
o 1 persoana de etnie roma 

 
 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca a inclus in Programul de 
ocupare a fortei de munca pentru anul 2013 un Program special pentru elevi si 
studenti , care sa sprijine incadrarea pe durata determinata, de maxim 60 zile 
calendaristice, pe perioada vacantelor, in conformitate cu prevederile Legii 72/2007, a 
elevilor si studentilor. Acesta are in vedere deprinderea elevilor si studentilor cu practica  
la locul de munca si obtinerea de venituri pe perioada vacantelor, in special al celor care 
provin din familii cu venituri reduse. Prin acest program, s-a propus pentru anul 2013, 
ocuparea pe perioada vacanteor a 40 persoane, din c are : 30 elevi si 20 studenti – 
pana la 30.11.2013 nu a fost accesata de catre anga jatori aceasta masura activa. 
  

In scopul cresterii gradului de ocupare a persoanelor din mediul rural sau a 
persoanelor din localitati urbane care au probleme de reintegrare sociala ca urmare a 
restructurarii economice, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani  
are inclus in Programul de ocupare a fortei de munca  pentru anul 2013 urmatoarele 
programe speciale : 

� Programul 150, special pentru 4  localitati  din mediul rural : Copalau, 
Cristesti, Virfu Cimpului, Frumusica 

� Programul 50, special pentru 4 localitati urbane : Botosani, Flaminzi, Saveni, 
Dorohoi 
Prin implementarea acestor programe s-a estimat, pentru anul 2013, 
ocuparea unui numar de 1.500 persoane , respectiv 170 persoane in 
localitatile rurale si 1.330 persoane in cele urbane. 

 
 In anul 2013, prin implementarea Programului 50,  special pentru localitati din 
mediul urban au fost incadrate 2.311 persoane , astfel : 

� Servicii de medierea muncii  -  1.954 persoane , din care : 
� 1.589  persoane pe perioada nedeterminata 
�    722 persoane pe perioada determinata 
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Prin programul 150  special pentru localitatile din mediul rural au fost incadrate 
174 persoane, astfel : 

� Servicii de medierea muncii – 174 persoane, din care : 
� 97 persoane pe perioada nedeterminata 
� 77 persoane pe perioada determinata 

 
  CAPITOLUL V. MUNCA ÎN STR ĂINĂTATE 

 
5.1 Activitatea prin re ţeaua 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 anul 2013 

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 33 Spania 13 17 3 
Februarie 25 Italia 10 11 4 
Martie 15 Italia 12 3 0 
Aprilie 47 Germania 17 16 4 
Mai 13 Spania 4 8 1 
Iunie 16 Spania 8 6 2 
Iulie 22 Ungaria 14 6 2 
August 14 Ungaria 9 4 1 
Septembrie 46 Marea Britanie 10 21 15 
Octombrie 24 Marea Britanie 11 5 8 
Noiembrie 12 Spania 8 3 1 
Decembrie 16 Germania 5 8 3 
Total  271  121 108 44 

         
 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. A.J.O.F.M Botosani a venit in intampinarea 
nevoii persoanelor care doresc sa dobandeasca compe tente specifice in limbi 
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straine respectiv limba germana si incepand cu luna  aprilie 2013 este autorizata 
sa organizeze programe de formare in acest sens. 

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. 

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 : 

- 33  persoane(ianuarie), din care 9 femei, tara cea mai solicitata fiind Spania. 
Ocupatiile vizate au fost: inginer constructor:; timonier ;ospatar; brutar; sofer; mecanic 
auto; lacatus ;drujbist; croitor; menajera; muncitor necalificat;  muncitor agricultura; 

-25  persoane(februarie), din care 7 femei , tara cea mai solicitata fiind Italia. 
Ocupatiile vizate au fost : inginer electrotehnist; inginer mecanic ; geograf;  educatoare;  
sofer; barman; bucatar; camerista; tamplar; dulgher;  muncitor necalificat. 

-15 persoane(martie), din care 3 femei, tara cea mai solicitata fiind Italia. 
Ocupatiile vizate au fost :  muncitor necalificat;  agricultor;  menajera; drujbist 

- 37 persoane(aprilie), din care 7 femei, tara cea mai solicitata fiind Germania. 
Ocupatiile vizate au fost : inginer instalatii constructii, inginer mecanic, desenator tehnic, 
maistru confectii,  economist, electrician, contabil, mecanic utilaj, sudor,  agricultor;  
menajera, mecanic intretinere, bucatar; sofer; dulgher;  lacatus mecanic;  mecanic auto; 
muncitor necalificat. 

- 13 persoane (mai)din care 3 femei, tara cea ma solicitata a fost Spania. 
Ocupatiile vizate au fost : inginer topograf sicadastru , sudor; zidar; zugrav;  agricultor;  
barman;  menajera;   

- 16 persoane(iunie) din care 4 femei, tara cea ma solicitata a fost Spania. 
Ocupatiile vizate au fost: subinginer drumuri si poduri, asistent social , electrician, 
electromecanic strungar,  menajera ,  muncitor constructor; muncitor necalificat. 

-  22 persoane(iulie) din care 4 femei, tara cea mai solicitata a fost Ungaria. 
Ocupatiile vizate au fost : sofer, profesor; electrician;invatator , muncitor constructor;; 
menajera; contabil; referent; sudor; lacatus mecanic; confectioner 

- 14 persoane(august) din care o femeie, tara cea mai solicitata a fost 
Ungaria.Ocupatiile vizate au fost : sofer, muncitor constructor; lacatus mecanic;  
ospatar;  stivuitorist;  manager in activitatea de turism 

- 46 persoane(septembrie) din care 13 femei, tara cea mai solicitata a fost Marea 
Britanie. Ocupatiile vizate au fost : inginer mecanic, inginer zootehnist, inginer textile, 
inginer chimist ,medic veterinar, inginer constructor, biolog; inginer cadastru, economist 
ospatar, sofer, bucatar, lacatus mecanic, instalator, tamplar,  zidar 

- 24 persoane(octombrie) din care 7 femei, ţara cea mai solicitată a fost Marea 
Britanie. Ocupaţiile vizate au fost : inginer mediu ,asistent medical ,profesor ,tehnician 
intretinere, ospatar, asistent social, muncitor constructor;  receptioner; sofer;  mecanic 
masini si utilaje, strungar;  muncitor agricultura. 

- 12 persoane(noiembrie) din care 4 femei, tara cea mai solicitata a fost Spania 
Ocupaţiile vizate au fost: asistent medical, merceolog, menajera ,confectioner ,muncitor 
constructor,dulgher;  lacatus mecanic. 

- 16 persoane(decembrie) din care 5 femei, tara cea mai solicitata a fost 
Germania . Ocupaţiile vizate au fost: medic veterinar, baby sitter, ospatar, bucatar, 
dulgher; mecanic utilaje, spalator vehicule, muncitor constructor;  faiantar ; menajera;  

Datorita faptului ca majoritatea procedurilor de aplicare presupun, in urma 
demersurilor facute de consilierul EURES local, contactul direct intre angajator si 
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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  iar datele colectate nu sunt relavante. 

 
5.2. Protec ţia drepturilor cet ăţenilor români care lucreaz ă în str ăinătate şi 

sistemele de securitate social ă 
 
Î In anul 2013, 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 . 

În perioada ianuarie-decembrie 2013 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei 
de Munca Botosani a primit de la persoane fizice interesate 60 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 (26 cereri ), Germania (2 cereri)  respectiv Spania ( 27 
cereri).Irlanda(1 cerere).,Belgia (3 cereri), Austria (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 79 solicitari pentru care s-au completat formularel e E302, pentru institutia 
competenta din Spania 73 cereri, pentru institutia competenta din Italia 6 cereri. 
 

 
În conformitate cu art.64 din Regulamentul Comisiei  Europene 883/2004 s-a 

monitorizat : 
- 1 persoana inregistrata ca somer in Spania  inscrisa in evidentele AJOFM 

Botosani pentru a beneficia de servicii de medierea muncii pe o perioada de 
90 zile ( 11.12.2012-10.03.2013) 

- 1 persoana inregistrata ca somer in Portugalia  inscrisa in evidentele AJOFM 
Botosani pentru a beneficia de medierea muncii pe o perioada de 90 zile 
(04.02.2013-04.05.2013) 

- 1 persoana inregistrata ca somer in Germania  inscrisa in evidentele AJOFM 
Botosani pentru a  beneficia de medierea muncii in perioada 19.10.2013-
21.12.2013 

- 1 persoana inregistrata ca somer in Germania inscrisa in evidentele AJOFM 
Borosani pentru a  beneficia de medierea muncii in perioada 04.10.2013 – 
03.01.2014 

- 1 persoana inregistrata ca somer in Germania inscrisa in  evidentele AJOFM 
Botosani pentru a beneficia de medierea muncii in perioada 10.12.2013-
31.01.2014 
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Capitolul VI. Impactul m ăsurilor active de ocupare în dinamica şomajului ,în 

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

combatare a somajului 
In anul 2013 , Agenţia  Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botoşani a 

finantat urmatoarele masuri active de ocupare a fortei de munca : 
 

Denumirea masurii active Resurse 
financiare 
utilizate  in 
perioada 
01.01.2013-
31.12.2013 

Numar 
persoane/nu
mar locuri 
de munca 
finantate 

Programat a 
se realiza in 
anul 2013 

organizarea si desfasurarea cursurilor de 
formare profesionala 

230.265 1089 
persoane 

1045 
persoane 

ocuparea fortei de munca prin acordarea de 
alocatii pentru şomerii care se incadreaza 
inainte de expirarea perioadei de şomaj(30% din 
indemnizatia de somaj) 
 

173.311 153 
persoane 

150 
persoane 

încadrarea şomerilor in varsta de peste 45 de 
ani si a intretinatorilor parinti unici 
sustinatori ai familiilor 
monoparentale,someri care mai au 3 ani 
pana la varsta de pensionare - prin 
subventionarea locului de munca  

2.067.369 355 locuri 
de munca 

subventionat
e incepand 

cu anul 
2012 

292 locuri 
de munca 

subventionat
e in 2013 

255 locuri de 
munca 

plati pentru stimularea angajatorilor care 
angajeaza someri persoane cu handicap 

18.853 1 5 locuri de 
munca 

încadrarea şomerilor prin stimularea mobilitatii 
fortei de munca 

127.000 52 persoane 
au beneficiat 
de prime de 

stimulare 

100 

încadrarea absolventilor din institutii de 
invatamant prin subventionarea locului de 
munca    

485.410 65 locuri de 
munca 

subventionat
e incepand 

cu anul 
2012 

79 locuri de 
munca 

subventionat
e in 2013 

200 locuri de 
munca 
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încadrarea absolventilor prin acordarea primei 
de încadrare 

60.572 128 
absolventi 

au beneficiat 
de prime de 

incadrare 
 

150 prime 

încadrarea absolventilor prin acordarea primei 
de stimulare a încadrarii din perioada de şomaj   

36.098 41 
absolventi 

 

300 

încadrarea prin incheierea de contracte de 
solidaritate, in baza Legii 116/2001 

351.585 33 locuri de 
munca 

subventionat
e incepand 

cu anul 
2013 

21 locuri de 
munca 

subventionat
e din anul 
2012 si in 

prezent 

20 

 
 
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 sustinatori a i familiilor monoparentale . 
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. O prioritate in anul 2013 o va constitui  
promovarea in mass media locala a subventionarii locurilor de munca pentru incadrarea 
absolventilor, persoanelor peste 45 de ani si unici intretinatori ai familiilor monoparentale 
in limita fondurilor alocate precum si incadrarea ucenicilor prin subventionarea locurilor 
de munca conform Legii uceniciei la locul de munca . 

 
 
6.2. Resurse financiare alocate pentru finantarea m asurilor pasive  : 
 

- indemnizatia de şomaj  si ind.absolventi – 13.311.746 
- contributii aferente la asigurarile sociale si de sanatate ale şomerilor 5.123.631 lei 
- venit de completare acordat in baza OUG 36/2013 – 28.555 
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CAPITOLUL VII. AC ŢIUNI ORGANIZATE DE AJOFM BOTO ŞANI CU SCOPUL 
CREŞTERII VIZIBILITĂŢII SERVICIULUI PUBLIC DE OCUPARE LA NIVEL 
JUDEŢEAN 
 

- in perioada februarie-decembrie 2013 in baza Protocolului de colaborare incheiat  
intre AJOFM Botosani si Inspectoratul Scolar Judetean Botosani  s-au organizat 
pentru clasele terminale 57 actiuni de informare si consiliere 1.544 elevi in cadrul 
carora s-au  abordat urmatoarele subiecte : 

� Utilitatea activitatii de explorare a ocupatiilor si profesiilor 
� Prezentarea de informatii referitoare la serviciile oferite de catre A.J.O.F.M. 

Botosani 
� Descrierea principalelor tehnici de cautare si identificare a locurilor de 

munca vacante 
� Relatiile dintre carcacteristicile de personalitate si cariera 
� Prezentarea ofertei locurilor de munca vacante de pe piata muncii locale, 

din tara si din tarile membre europene 
� Relatia dintre interese(artistice, realiste, sociale, investigative, 

antreprenoriale, conventionale) si cariera 
� Succesul profesional.Esecul profesional. 
� Avantajele mentinerii in evidentele A.J.O.F.M. Botosani si dupa expirarea 

perioadei de somaj. Importanta participarii absolventilor la activitatile 
organizate de A.J.O.F.M. Botosani  

- In perioada martie-septembrie  2013 , in vederea punerii in practica a actiunilor 
cuprinse in Planul de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor s-au organizat  
campanii de de informare, consiliere , orientare profesionala si mediere pe piata 
muncii pentru persoanele de etnie roma in localitatile : Cosula, Tudora , Flamanzi , 
Stefanesti , Trusesti. Dorohoi, Cristinesti,Suharau, Oneaga, Frumusica, 
Broscauti,Albesti., Copalau si Lunca. 

- In perioada iunie-august s-a desfasurat  actiuni de informare si consiliere in mediul 
rural , obiectivul principal fiind acela de a identifica persoanele care sunt in cautarea 
unui loc de munca, nu sunt inregistrate in evidente cu scopul de a monitoriza o erata 
a somajului reala si de a actiona in acest sens. 

- In data de 07.03.2013 s-a organizat la sediul agentiei Masa Rotunda cu tema  
„Industria confectiilor ofera  oportunitati de cari era variate”   Cu aceasta ocazie 
agenti economici din industria confectiilor au avut posibilitatea sa prezinte oferta cu 
locuri de munca vacante precum  si oportunitati privind dezvoltarea unei cariere 
profesionale in acest domeniu de activitate.   
Un alt scop al intalnirii a fost dialogul direct    in vederea angajarii cu persoane in 
cautarea unui loc de munca care au participat la acest eveniment . 

- In data de 19.04.2013 s-a organizat Bursa Generala a locurilor de munca la  sediul 
agentiei . La aceasta actiune au participat 871 persoane aflate in cautarea unui loc 
de munca , 32 de agenti economici  din urmatoarele domenii de activitate : confectii, 
, prestari servicii (restaurante, cosmetica ), panificatie , comert , asigurari, paza si 
ordine , au fost puse la dispozitie 371 locuri de munca . La aceasta actiune au fost 
selectate in vederea incadrarii 178 persoane . 
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- In data de 08.05.2013 Directia Judeteana pentru Tineret si Sport a organizat „Targul 
de joburi pentru tineri”  la Uvertura Mall la care a participat si AJOFM Botosani cu 
oferta de programe de formare si locurile de munca vacante. 

- In data de 13.06.2013 – Primaria Botosani a organizat in parteneriat cu AJOFM 
Botosani Seminarul cu tema „Este viitorul tau. Gandeste-te l a asta ” pentru viitori 
absolventi – actiune la care au participat angajatori din toate domeniile de activitate 
pentru a prezenta opotunitatile de dezvoltare a unei cariere si motivele pentru care 
un tanar poate sa acceseze un loc de munca in Botosani. 

- In data de 18 septembrie 2013 s-a organizat Bursa locurilor de munca pentru 
detinutii din Penitenciarul Botosani : Obiectivul principal al acestui eveniment a 
fost stimularea interesului si motivarii de participare in activitatile economiei formale a 
detinutilor, combaterea discriminarii impotriva detinutilor pe piata muncii si cresterea 
receptivitatii angajatorilor pentru a incadra persoane care au fost in detentie si 
cresterea ocuparii in activitati ce permit obtinerea de calificari la locul de munca. 

- In data de 27 septembrie 2013 s-a organizat  Bursa locurilor de munca pentru 
absolventi  la care au participat un numar total de : 

� 41 de agenti economici  din urmatoarele domenii de activitate : 
confectii, , , prestari servicii (restaurante, cosmetica ), , comert , 
asigurari , protectie si paza, fabricarea de masini utilaje si echipamente, 
activitati de servicii in tehnologia informatiei 

� 623 persoane in cautarea unui loc de munca din care  419 
absolventi  

- In data de 11.11.2013 reprezentanti ai A.J.O.F.M. Botosani au participat la 
dezbaterea cu tema „Preocuparile tanarului intre vis si realitate” desfasurata la 
Colegiul A.T. Laurian. 

- In data de 21.11.2013 – consilierul EURES  a sustinut o sedinta de consiliere in c 
adrul Campaniei de informare „Investind in Europa” desfasurata la Liceul Tehnologic 
Alexandru Vlahuta din localitatea Sendriceni. 

- In data de 10.12.2013 pentru a marca ziua agentiei s-a organizat Seminarul cu tema 
„Egalitate de sanse si de tratament intre femei si barbati pe piata muncii” . 

- In data de 13.12.2013 s-a organizat la sediul agentiei Bursa locurilor de munca 
pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului la care au participat un 
numar total de : 

� 7 de agenti economici  din urmatoarele domenii de activitate : 
confectii, prestari servicii (paza si ordine, comert), agricultura, 
constructii , asigurari 

� 54  tineri din care 10 care beneficiaza de asistenta acordata de 
centrele de plasament , 5 absolventi de invatamant din randul 
persoanelor cu handicap 
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CAPITOLUL VIII. PROIECTE ALE AGENTIEI JUDETENE PENT RU OCUPAREA 
FORTEI DE MUNCA FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE 
 
AJOFM Botosani are in implementare - 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 o 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 opera ţionale :  
-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.  
Intarzierile in implementarea proiectului , modificarile legislative care nu mai 

permiteau realizarea unor activitati au condus la  schimbarea managerului de proiect , 
modificarea activitatilor  a rezultatelor si implicit prelungirea  contractului de finantare cu 
12 luni. 

 
In luna februarie 2013 s-a semnat un Protocolul de colaborare in cadrul 

Proiectului „Min ţi deschise, por ţi deschise ” iniţiat de către Asociaţia „Renaşterea 
Botoşăneană”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Botoşani, cu participarea „Corpului 
Păcii” („Peace Corps USA”) . In cadrul acestui proiect AJOFM Botosani a avut 
urmatoarele responsabilitati : 

1.Furnizarea, in mod gratuit , in conditiile legii, a datelor si informatiilor solicitate 
de beneficiarul proiectului necesare pentru indeplinirea atributiilor sau, dupa caz, a 
 obligatiilor detinute potrivit dispozitiilor legale in vigoare si a protocolului incheiat 
intre parti , in vederea realizarii urmatoarelor obiective: 

• Creşterea şanselor de integrare a romilor prin angajarea lor în muncă, 
depăşind tendinţele de discriminare care se mai manifestă încă în societatea 
noastră. 

• Sprijin efectiv pentru tinerii selectaţi în dezvoltarea lor personală şi 
construirea unei cariere profesionale. 
2. Prezentarea serviciilor pe care le poate furniza AJOFM Botosani  – grupului 

tinta din cadrul proiectului „Min ţi deschise, por ţi deschise ”  
3. Participarea la targurile de cariera organizate in cadrul proiectului si la orice 

alte activitati in legatura cu  obiectivul proiectului. 
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Cuantificarea implic ării colectivului AJOFM Boto şani în scrierea de proiecte 
si atragerea fondurilor europene este dat ă şi de faptul c ă pană la data de 
31.08.2013 A.J.O.F.M. Botosani a depus 4 proiecte i n calitate de beneficiar si 7 
proiecte in calitate de partener. 

In urma evaluarii Agentia Judeteana pentru Ocuparea  Fortei de Munca va 
implementa in perioada urmatoare in calitate de ben eficiar si partener dupa 
semnarea contractelor de finantare urmatoarele proi ecte : 

 
CPP AP, DMI ID Denumire proiect Beneficiar  VALOARE 

PROIECT 

CPP 
123 

DMI 4.1 Calitate în 
serviciile de 
ocupare – cerere de 
propuneri de tip 
strategic 

129602 

“Calitate, Eficienta si Servicii 

profesioniste in Serviciul 

Public de Ocupare din 

Regiunile NE,Centru si Sud 

Muntenia CESP SPO “  

AJOFM 
BOTOSANI 

9.054.702,07 

131000 

“Dezvoltarea si 

implementarea de actiuni 

inovatoare in sprijinul 

modernizarii Serviciului 

Public de Ocupare “ - 

AJOFM 
BACAU 

4.676.319,81 

CPP 
124 

DMI 4.2 
Modernizarea 
Serviciului Public 
de Ocupare – 
cerere de propuneri 
de tip strategic; 

130703 

 

“CompEtent- dezvoltarea 

competentelor angajatilor 

SPO pentru cresterea 

Calitatii si eficientei 

serviciilor furnizate”  
AP4, DMI 4.2  

AJOFM 
VASLUI 

5.964.075,56 

130243 

 

“Imbunatatirea 
competentelor 
personalului propriu 
SPO din Regiunile Sud-
Muntenia, Nord-Est si 
Sud_Est IC SPO “  

AJOFM 
IALOMITA 

7.885.482,13 

 
Analiza activitatii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani 

trebuie sa fie facuta avand in vedere : numarul de persoane aflate in cautarea unui loc 
de munca care beneficiaza de servicii , numarul agentilor economici care apeleaza la 
acordarea serviciilor de mediere si subventionarea locurilor de munca si nu in ultimul 
rand contextul economic . 

Din prezentarea rezultatelor obtinute , se poate emite concluzia potrivit careia 
A.J.O.F.M. Botosani de la inceputul anului si pana in prezent  si-a desfasurat activitatea 
in conditii orientata spre cresterea gradului de ocupare si scaderea reala a ratei 
somajului . 
 
                                                                                                      Director executiv,                         

                                                                              Dimitriu TEODOR  
 

Intocmit , 
 

Gabriela Vranciuc 
Inspector superior 
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