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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI 
DE MUNCĂ BOTOŞANI  

 

CAPITOLUL I - Obiectivele generale şi specifice ale Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă  pentru anul 2016 

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 subvenţionate;  

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

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 I. – SITUAŢIA PRIVIND MĂSURILE DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ 
ÎNTREPRINSE DE  A.J.O.F.M. BOTOŞANI   

 

Pentru anul 2016 conform Programului de Ocupare este prevăzut a se încadra un număr 
total de 6200 persoane. 

Pâna la data de 30.11.2016  un număr total de 2.739 persoane au revenit pe piata 
muncii. 

Cele 2.739 locuri de munca ocupate sunt rezultatul aplicarii urmatoarelor masuri 
active: 

 

1.1. Informare şi consiliere privind cariera 

AJOFM Botosani dispune de un Compartiment de consiliere si orientare profesionala, 
deservit de un psiholog si un consilier în Municipiul Botoșani, un psiholog în Municipiul 
Dorohoi , un consilier în localitatea Săveni și un consilier în localitatea Darabani. Scopul 
activităţii acestui compartiment este de a îmbunătăţi şansele de găsire, ocupare şi 
păstrare a unui loc de muncă, prin însuşirea unor tehnici de căutare a unui loc de 
muncă, de prezentare la interviul de angajare şi de comunicare eficientă. 

Repartizarea persoanelor consiliate în funcţie de studiile absolvite se prezinta astfel : 

-  967  persoane au absolvit învăţământ primar 

-  1.083  persoane au absolvit învăţământ gimnazial 

-   1.415 persoane au absolvit învăţământ liceal 
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-   842 persoane au absolvit învăţământ  profesional 

-   119 persoane au absolvit învăţământ postliceal 

-   274 învăţământ universitar   

Rezultatul consilierii profesionale a celor 4.720 persoane care au beneficiat de 

acest serviciu s-a concretizat în : plasarea în muncă a 189 persoane şi înscrierea la 

programe de formare a 789 persoane . 

 

1.2. Formarea profesională 

Pentru anul 2016 conform Planului de formare profesionala este prevazut a se organiza 
un numar total de 45 programe de formare pentru 1125 șomeri . Finantarea 
cheltuielilor directe si indirecte se va face din bugetul asigurarilor pentru somaj. 

In perioada ianuarie-noiembrie 2016 s-au demarat  33 programe de formare 
profesională la care s-au inscris un numar total  de 789 someri astfel : 

Denumirea programului de 
formare profesională 

numar şomeri înscrisi număr programe de 
formare organizate 

Manichiurist-pedichiurist 23 1 

Patiser  74 3 

Operator confecţioner 
industrial 

60 3 

Agent de securitate 76 3 

Bucătar 74 3 

Zidar pietrar tencuitor 45 2 

Lucrător în comerţ 202 8 

Frizer 53 2 

Operator calculator 
electronic si retele 

18 1 

Tinichigiu carosier 21 1 

Comunicare în limba 
germană 

42 2 

Ospătar chelner vânzător în 
unităţi de alimentaţie 

101 4 

 789 33 

 

În data de 11.05.2016 și  05.09.2016 au fost demarate doua programe de formare 
profesională la Penitenciarul Botoșani pentru un număr total de 34 persoane aflate în 
detenţie pentru ocupaţia lucrător în cultura plantelor. 
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Conform contractului de performanșă managerială este prevăzut a se include în 
programe de formare profesională  12% din total șomeri înregistraţi.Preconizăm ca până 
la sfârșitul anului acest indicator să fie realizat . 

 

 

 

 

 

1.3. Completarea veniturilor șomerilor care se încadrează înainte de expirarea 
indemnizaţiei pentru șomaj 
 

Prin măsura de stimulare care prevede : 

� acordarea a 30% din indemnizaţia de şomaj – 139 persoane beneficiare 
� in cazul absolventilor - indemnizatia pe care ar fi luat-o daca nu se angajau, până la 30 

noiembrie 2016, s-a reuşit  încadrarea în muncă, înaintea expirării perioadei de şomaj 
a 28 absolvenţi. 

 Prin programul de ocupare s-a propus încadrarea a 220 de persoane prin această măsura. 
  

 

 
   
 
1.4. Stimularea încadrarii în munca a absolventilor institutiilor de învatamânt  

- 57 absolvenţi au beneficiat de prima de incadrare prevazuta de lege, prima egala 
cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii (500 lei) , 
planificat 160 absolvenţi . 

1.5.Subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea în munca a persoanelor 

cu vârsta de peste 45 ani,şomeri care sunt parinti unici sustinători ai familiilor 
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monoparentale sau şomeri care mai au 5 ani până la vârsta de pensionare cu 

subvenţionarea locului de muncă. 

- din cele 2.739 persoane încadrate , 428 persoane fac parte din aceaste categorii - 
conform Programului de ocupare este prevăzut a se acorda subvenţii pentru un număr 
total de 300 locuri de muncă. 

1.6. Subvenţioarea locurilor de muncă pentru încadrarea în munca a absolventilor -  

Prin această măsură activă, s-a propus încadrarea în muncă prin subventionarea 
locurilor de munca în anul 2016, a 100 absolvenţi , până la 30.11.2016 un număr de 93 
absolvenţi s-au încadrat prin această măsură activă de combatere a șomajului. 

1.7.Stimularea mobilitatii geografice  a contribuit la ocuparea a 18 persoane , din 

care:  

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

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

Prin aceasta masură este prevăzut în Programul de ocupare încadrarea a 75 persoane . 

 

1.8 Medierea muncii 

Serviciile de mediere au fost acordate în perioada 01.01.2016-30.11.2016, pentru un 
număr de 3.748 persoane, din care 2.739 au fost încadrate astfel -  2.127 pe locuri de 
muncă pe perioadă nedeterminată si 612 locuri de muncă pe perioada determinată. 
După mediul de proveniență, 1.430 persoane sunt din mediul urban și 1.309 persoane din 
mediul rural.  

Repartizarea în funcție de vârstă se prezintă astfel : 496 cu vârsta mai mică de 25 ani, 
508 cu vârste cuprinse între 25 și 35 ani, 585 cu vârste între 35-45 ani, 1.150 cu vârsta 
peste 45 ani putem . Se observă că poderea cea mai mare este deținută de persoanele 
cu vârsta peste 45 ani , categorie pentru care și solicitarea de subvenții din partea 
angajatorilor se află pe primul loc. 

 

Aceste servicii au constat în :  

- informaţii privind locurile de muncă vacante și condiţiile de ocupare a acestora prin 
postarea listei în sălile de așteptare, site-ul agenţiei și pagina de facebook 

- preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor din ofertă și conform pregătirii 
profesionale,abilităţile acestora cu scopul de a asigura un grad de ocupare cât mai 
crescut a locurilor de muncă declarate vacante  

- existenţa permanentă a unui feed back între agenţie și agenţii economici 

Este relevant faptul că zilnic agenţia gestionează aproximativ  500-600 locuri de muncă 
puse la dispoziţie de angajatori cu scopul identificării persoanelor care corespund 
cerinţelor . 
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CAPITOLUL II. MUNCA ÎN STRĂINĂTATE 

 

2.1 Activitatea prin reţeaua EURES 

Pentru atingerea obiectivului principal şi anume “cresterea gradului de 

ocupare” in cadrul AJOFM Botosani functioneaza compartimentul EURES . 
Consilierul EURES specializat in probleme de mobilitate a fortei de munca, ofera 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca : 
- obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori recomandaţi de 
reţeaua EURES din statele membre  UE. 
- servicii gratuite de mediere privind încadrarea în munca din străinătate 
- informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de 
viaţă şi de muncă din alte state.  
 
Luna Nr.solicitanti 

de loc de 
munca in 
strainatate 

Nivelul de instruire al solicitantului 

primar, 
gimnazial, 
profesional 

liceal, 
postliceal 

universitar 

ianuarie 75 38 34 3 

februarie 65 28 21 16 

martie 53 35 13 5 

aprilie 52 37 11 4 

mai 45 32 13 0 

iunie 40 29 11 0 

iulie 32 5 20 7 

august 24 7 13 4 
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septembrie 44 31 10 3 

octombrie 37 20 16 1 

noiembrie 51 28 18 5 

total 518 290 180 48 

 

 

 

 

 

Din punct de vedere al monitorizării persoanelor care au obţinut incheierea unui 
contract de muncă situaţia se prezintă astfel : 

Ţara meseria Număr 
persoane 

Portugalia Muncitor necalificat în agricultură 21 

Suedia Vopsitor auto 3 

Suedia Femeie de serviciu 1 

Danemarca Culegător căpșuni 2 

Danemarca Culegător mazăre 2 

Slovacia Sticlar 2 

Republica 
Cehă 

Slefuitor pilitor 2 

Total  33 

 

2.2. Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi 

sistemele de securitate socială 

În perioada ianuarie- noiembrie 2016 -  Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de 
Munca Botosani a emis către persoane fizice interesate 47 cereri pentru eliberarea 
formularelor europene E301, în vederea certificarii perioadelor de asigurare realizate 
în sistemul asigurarilor pentru somaj din România, pentru obtinerea prestatiei de somaj 
în Spania (14 cereri), Austria(6 cereri), Belgia (9 cereri), Franţa (4 cereri), Germania (9 
cereri), Italia(4 cereri), Grecia (1 cerere) 

Pentru certificarea legată de membrii familiei unei persoane aflate în şomaj care 
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trebuie luaţi în considerare la calculul prestatiilor, în cadrul AJOFM Botosani au fost 
primite 36 solicitari pentru care s-au completat formularele E302, pentru institutia 
competenta din Spania . 
În perioada ianuarie –noiembrie 2016 -au primit de la persoane fizice interesate 7 
solicitări în baza formularelor U2 , formulare care  permite beneficiarilor  să primească 
în continuare indemnizaţia de şomaj din ţara unde a fost disponibilizat în timp ce căută 
un loc de muncă în Romănia ( 6 beneficiari din Danemarca și 1 beneficiar din 
Germania). 
 

 

 

 

CAPITOLUL III. ACŢIUNI ORGANIZATE DE AJOFM BOTOŞANI CU SCOPUL 
CREŞTERII VIZIBILITĂŢII SERVICIULUI PUBLIC DE OCUPARE LA NIVEL JUDEŢEAN 

 

� În perioada ianuarie-noiembrie 2016 in baza Protocolului de colaborare 
incheiat  intre AJOFM Botosani și Inspectoratul Scolar Judetean Botosani  s-au 
organizat pentru clasele terminale 53 actiuni de informare si consiliere la 
care au participat 2.059 elevi  

� În data de 14 aprilie 2016 s-a organizat Bursa Generală a locurilor de muncă 
eveniment cu tradiţie în cadrul Serviciului Public de Ocupare din România, 
vizibilitatea a fost asigurată în mass media locală  presa on-line și printr-un 
spot publicitar la postul de radio VIVA FM . 

� Lunar se realizează Buletinul informativ “Piaţa muncii în judeţul Botoșani” 
postat pe pagina agenţiei (nr.1-11) 

� Pentru a asigura o vizibilitate crescută a serviciilor s-a actualizat în permanenţă 
pagina de Facebook a agenţiei cu lista locurilor de muncă la nivel local si cele 
oferite prin  reţeaua EURES, programele de formare pentru care se organizează 
înscrieri,modificări legislative,evenimente organizate în domeniul ocupării forţei de 
muncă, comunicatele de presă care au fost  transmise mass mediei locale precum și 
distribuţia postărilor pe pagina proiectelor  de Facebook a ANOFM . 

� În  perioada iunie-octombrie s-a demarat o campanie de informare cu privire la 
înscrierea absolvenţilor în evidenţele agenţiei precum și accesarea de către agenţi 
economici a subvenţiilor acordate în baza Legii 72/2007 pentru angajarea elevilor și 
studenţilor pe perioada vacanţelor  și a subvenţiilor acordate în baza Legii 72/2002 . 

� În data de 15.09.2016 a avut loc la sediul AJOFM Botoșani – Bursa locurilor de muncă 
pentru persoanele aflate în detentie iar în data de 30.09.2016 această acţiune s-a 
desfășurat în cadrul Penitenciarului Botoșani . 
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� În data de 20.10.2016 s-a organizat la UVERTURA MALL – Bursa locurilor de muncă 
pentru absolvenţi eveniment cu tradiţie în cadrul Serviciului Public de Ocupare din 
România, vizibilitatea a fost asigurată în mass media locală  presa on-line și printr-
un spot publicitar la postul de radio VIVA FM 

� Luna noiembrie a fost dedicată informării cu privire la noile modificări aduse Legii 
76/2002 de OUG 60/2016 utilizându-se toate canalele de comunicare . 

 

 

 

 

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 . 

Pentru perioada următoare, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Botoșani îşi va mobiliza toate resursele materiale și profesionale pentru implementarea 
cu profesionalism a noilor modificări aduse legislaţiei în domeniul ocupării, consilierii și 
formarii profesionale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă . 

         
      
 
                                

Teodor Dimitriu 

Director executiv 
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