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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL AGEN ŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI 
DE MUNCĂ BOTOŞANI LA DATA DE 31.12.2014 

 

 

CAPITOLUL I - Obiectivele generale şi specifice ale Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă  pentru anul 2014 

   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; 

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;  
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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 

SITUAŢIA PRIVIND EVOLUTIA RATEI ŞOMAJULUI PE ANUL ÎN CURS 

 

La sfarsitul lunii  decembrie 2014, un  număr total de 7.614 persoane sunt înscrise în evidentele  
AJOFM Botoşani, din care 2.269 femei.  Din cele 7.614 persoane inregistrate, 2.269 persoane 
sunt şomeri indemnizati, iar 5.345 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 
înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi bănesti.  

Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienta situatia se prezinta astfel : 
din  2.269 şomeri indemnizaţi, un număr de 1.543 beneficiază de indemnizaţie urmare 
disponibilizarilor curente si colective de personal  iar 726 persoane  beneficiază de indemnizaţie 
de şomaj urmare absolvirii unei forme de învăţământ. 

Situaţia şomajului pe şomeri indemnizati si neindemnizaţi la 31.12.2014 la nivelul judetului se 
prezinta astfel : 
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La data de 31.12.2014 ponderea somerilor indemnizaţi în total şomeri inregistrati este de 29,80% 
ceea ce presupune orientarea de la plata măsurilor pasive spre cele active de combatere a 
şomajului.  Evoluţia ratei şomajului înregistrat la nivelul judeţului Botoşani în ultimele 12 luni 
comparativ cu rata şomajului la nivel de tară  în graficul următor : 
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  Comparativ cu luna decembrie  2013, rata şomajului a înregistrat o scădere cu  0,39 pp . 

Conform Ordinului 86/2002 – Rata somajului inregistrat se determina ca raport intre  numarul 
somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene (indemnizati si 
neindemnizati – 7.653 persoane la nivelul judetului Botosani)si populatia activa civila( 156.900 
persoane ) .Mentionam ca rata somajului inregistrat in luna octombrie 2014 a fost calculată 
folosind populaţia activă civilă la data de 01.01.2014 conform Balantei Fortei de Munca. 

            
                         7.614  

        Rata somajului( inregistrat la 31.12.2014) =           ---------------- = 4,85% 

                                                                              156.900 

Distributia numarului de şomeri pe principalele localitati din judetul Botoşani la 31.12.2014 
arata astfel: 

• Botoşani -    1.351 şomeri din care   584 femei; 
• Dorohoi -        411 şomeri din care   175 femei; 
• Bucecea  -      108 şomeri din care     33 femei; 
• Darabani -      228 şomeri din care    102 femei; 
• Flămânzi  -     107 şomeri din care     45 femei; 
• Săveni      -     130 şomeri din care     52 femei; 
• Ştefăneşti -     361 şomeri din care   125 femei. 

Fenomenul şomajului a cuprins toate categoriile de vârstă, dar cele mai afectate sunt 
persoanele cu vârste cuprinse între 30 – 50 ani şi care reprezintă 45,85% din totalul 
persoanelor aflate în evidenţă . 

 total sub  
25 ani 

25-29 
ani 

30-39 
ani 

40-49 
ani 

50-55 
ani 

peste 55 
ani 

total 7.614 1.514 465 1.453 2.038 1.066 1.078 

               

                                 

 

Reprezentarea 
grafica a acestui 
fenomen este 
urmatoarea : 
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Distribuţia şomerilor pe categorii socio-profesionale indică faptul că 73,99%, respectiv 5.634   
persoane înregistrate în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Botoşani au nivel de instruire primar, gimnazial sau profesional , 21,21% respectiv 1.615 
persoane au nivel de instruire liceal si postliceal , iar 4,79% - 365 persoane au studii 
superioare. 

Reprezentarea grafică a ponderii şomerilor inregistrati  in functie de nivelul de pregatire 
profesionala la 31.12.2014 în total şomeri: 

 

 

            

Pe parcursul anului 2014 s-a acordat o atentie deosebită persoanelor supuse riscului    
marginalizării sociale in special şomerilor de lungă durată prin acordarea serviciilor de  
consiliere si orientare profesionala , mediere a muncii si formare profesională . 
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 CAPITOLUL IIÎ. – SITUAŢIA PRIVIND MĂSURILE DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ 
ÎNTREPRINSE DE  A.J.O.F.M. BOTOŞANI  ÎN PERIOADA 01.01.2014 -31.12.2014. 

Pentru anul 2014 conform Programului de Ocupare este prevazut a se incadra un numar 
total de 6000 persoane. 

Până la data de 31.12.2014  un număr total de 4.831 persoane au revenit pe piata 
muncii  . respectiv un procent de 80,52% faţă de programul propus pentru  anul 
2014. 

 

Cele 4.831 locuri de munca ocupate sunt rezultatul aplicarii urmatoarelor masuri 
active: 

 

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

 

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

Pentru anul 2014, prin activitatea de informare şi consiliere au fost propuse a fi 
cuprinse în servicii de informare şi consiliere profesională  un număr de 3600 persoane,  
pana la data de 31.12.2014  un numar total de 7.032 persoane au beneficiat de aceste 
servicii . 

Rezultatul consilierii profesionale s-a concretizat în : plasarea în muncă a 761 persoane 
şi înscrierea la programe de formare a 1.177 persoane . 

3.2. Formarea profesională 

Pentru anul 2014 conform Planului de formare profesionala este prevazut a se organiza 
un numar total de 40 programe de formare în ocupaţii pentru care AJOFM Botoşani 
deţine autorizare si vor fi cuprinse la aceste programe un numar total de 1120 
persoane . Finantarea cheltuielilor directe si indirecte se va face din bugetul 
asigurarilor pentru somaj. 

In perioada ianuarie-decembrie 2014 s-au demarat  47 programe de formare 
profesională la care s-au inscris un numar total  de 1.111 someri si 15 persoane aflate 
in detentie pentru programul – lucrator in cultura plantelor astfel : 

Denumirea programului de 
formare profesională 

numar şomeri înscrisi număr programe de 
formare organizate 

operator calculator 
electronic si retele 

24 1 

comunicare in limba 50 2 
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germana 

comunicare in limba engleza 28 1 

administrator pensiune 
turistica 

20 1 

confectioner 67 3 

bucatar 104 4 

lucrator in comert 152 7 

patiser 93 4 

inspector resurse umane 142 6 

frizer 52 2 

dulgher tamplar parchetar 66 3 

ospatar chelner vanzator in 
unitati de alimentatie 

156 6 

manichiurist pedichiurist 39 2 

lucrator in cultura plantelor 28 1 

agent securitate  75 3 

zidar 15 1 

Total  1.111 47 

 

  Cele mai accesate programe de formare profesională : inspector resurse umane ,      
ospătar, lucrator in comert, bucătar şi patiser  

Până la 31 decembrie  2014, au  fost încadrate în muncă urmare absolvirii programelor 
de formare un număr total de 391 persoane . 

Prin programul judeţean de ocupare a forţei de muncă s-a propus încadrarea unui număr 
de 250 persoane realizandu-se la acest indicator valoarea de 156,4%. 
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3.3 Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de  

indemnizare 

Prin măsura de stimulare care prevede : 

- acordarea a 30% din indemnizaţia de şomaj – 233 persoane 
- in cazul absolventilor - indemnizatia pe care ar fi luat-o daca nu se angajau, până la 31 

decembrie 2014, s-a reuşit  încadrarea în muncă, înaintea expirării perioadei de 
şomaj a 54 absolvenţi. Prin programul de ocupare s-a propus încadrarea a 450 de 
persoane prin această măsura.   
  

 

3.4. Stimularea încadrarii în munca a absolventilor institutiilor de învatamânt  

- 157 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) – 
prevazut a se incadra prin acordarea acestor prime un numar total de 150 absolventi 
(ponderea  realizata in functie de programare 104,67%) 

3.5 Încadrarea în munca a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani,şomeri care sunt 
parinti unici sustinători ai familiilor monoparentale sau şomeri care mai au 5 ani 
până la vârsta de pensionare  

 

Din cele 1.713 persoane incadrate din aceste categorii, 363 au beneficiat de 
subventionarea locului de munca. 

Prin această măsură activă, s-a propus încadrarea în muncă prin subventionarea 
locurilor de munca, în anul 2014, a 355 de persoane (ponderea realizată în funcţie de 
programare 102,25%) 
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3.6 Încadrarea în munca a absolventilor 

Din cei 451 absolventi incadrati, 128 au beneficiat de subventionarea locului de 
munca In functie de nivelul de pregatire angajatorii au optat pentru : 5 absolvenţi 
învăţământ primar, 12 învăţământ profesional, 49 absolventi invatamant liceal, 9 
postliceal, 53 învatamant universitar .  

Prin această măsură activă, s-a propus încadrarea în muncă prin subventionarea 
locurilor de munca, în anul 2014, a 150 absolvenţi (ponderea realizată în funcţie de 
programare 85,33%) 

3.7.Stimularea mobilitatii geografice  a contribuit la ocuparea a 50 persoane, din 

care: 

-  15 persoane care s-au incadrat  in alta localitate cu schimbarea domiciliului  (aceste 
persoane au primit o prima de instalare de 3500 lei)  

- 35 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 100 persoane 
(ponderea realizată în funcţie de programare 50%) 

3.8. Încadrarea persoanelor cu handicap 

În anul  2014 sunt prevazute a se incadra  un număr de 10 persoane cu handicap 
 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. 

In  perioada ianuarie- decembrie 2014 - 16 persoane au beneficiat de servicii de 
medierea muncii pe locurile de munca declarate vancate de agentii economici şi 9 
persoane s-au încadrat  din care 2 cu subvenţionarea locului de muncă. 

3.9 Medierea muncii 

Numarul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de munca vacante de la 
inceputul anului  a fost de 5.551. In urma acordării acestor servicii  s-a reuşit plasarea 
în munca a 4.831 persoane, din care:  3.508 persoane in locuri de munca pe perioada 
nedeterminata, 1.323 persoane in locuri de munca pe perioada determinata. Având în 
vedere faptul că din cele 5.551  persoane cuprinse la servicii de mediere s-au incadrat 
în muncă  după prima mediere 2.659 persoane (47,90%), putem aprecia faptul că 
aproximativ din două persoane care participă la un interviu de angajare o persoană 
corespunde cerinţelor impuse de angajatori şi se reintegrează pe piaţa forţei de muncă.  

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 
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adresa  http://www.semm.ro .Acest instrument urmăreste să asiste persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă, precum şi angajatorii în identificarea personalului 
corespunzător,în condiţii de securitate şi confidenţialitate .  

Incepand cu luna iulie 2013 un alt instrument eficient şi modern in activitatea de 
mediere a muncii il constituie Cardul Profesional European. Prin intermediul portalului 
www.card-profesional.ro se asigură transparenţa şi acces rapid la vizualizarea, 
modificarea sau actualizarea contului personal. Contul personal conţine, într-un mod 
personalizat, informaţiile legate de locurile de muncă şi cursurile de formare 
disponibile.Sistemul pune la dispozitie o platformă de gestiune a ofertelor şi cererilor 
pentru  locuri de muncă atât pe piata naţională cât şi 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 650 carduri in special absolvenţilor 
care s-au înscris în evidenţe. 

Prin măsura de mediere a muncii, până la 31 decembrie  2014, prin încadrarea celor 
4.831 persoane Programul de ocupare s-a realizat  în procent de 80,52% . 

 

 

Este relevant faptul că măsurile de bază care dau şi obiectul de activitate al 
agenţiei, acela de a media între persoanele aflate în căutare de loc de muncă şi 
locurile de muncă vacante, de a informa şi consilia, prezintă cea mai mare 
pondere din totalul măsurilor aplicate . 
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CAPITOLUL ÎV- REALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI DE OCUPARE PE 
GRUPURI ŢINTĂ   ŞI  PROGRAME SPECIALE la 31.12.2014 

 

 Realizarea implementarii programului de ocupare pe grupuri tinta pentru 
anul 2014, 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 4.7831  persoane incadrate  în anul 2014, 203  persoane aparţin 
următoarelor grupuri ţintă : 

o 17 şomeri tineri de lungă durată 

o 175  şomeri adulţi de lungă durată 

o 9 şomeri cu handicap 

o 2 şomeri de etnie roma 

  

In scopul creşterii 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  a avut inclus în Programul de ocupare a fortei de munca  
pentru anul 2014 urmatoarele programe speciale : 

 

� Programul 145 pentru comunităţile cu număr mare de etnici romi: Botoşani, 
Coşula 

� Programul 150, special pentru 3  localităţi  din mediul rural : Mihai Eminescu, 
Broscăuţi şi Tudora 

� Programul 50, special pentru 3 localitati urbane : Botoşani, Săveni, Dorohoi 

Prin implementarea acestor programe s-a estimat, pentru anul 2014, ocuparea 
unui numar de 370 persoane , respectiv 60 persoane in localitatile rurale si 310 
persoane in cele urbane. 

 

In anul 2014, prin implementarea Programului 50, special pentru localitati din 
mediul urban au fost incadrate 2.269 persoane , astfel : 
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� Servicii de medierea muncii  -  2.269  persoane , din care : 

� 1.621  persoane pe perioada nedeterminata 

�    648  persoane pe perioada determinata 

Prin programul 150 special pentru localitatile din mediul rural au fost incadrate 
163 persoane, astfel : 

� Servicii de medierea muncii –163 persoane, din care : 

� 115 persoane pe perioadă nedeterminată 

�   48 persoane pe perioadă determinate 

 

CAPITOLUL V. MUNCA ÎN STRĂINĂTATE 

5.1 Activitatea prin reţeaua EURES 

Pentru atingerea obiectivului principal şi anume “cresterea gradului de 

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

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

 Din activitatea desfasurată a rezultat că principalele obstacole în cale mobilităţii 
lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine 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 dobândească competenţe specifice în limbi 
străine respectiv limba germană şi limba engleză . 

 
Luna Nr.solicitanti 

de loc de 
munca in 
strainatate 

Tara cea 
mai 
solicitata 

Nivelul de instruire al solicitantului 

primar, 
gimnazial, 
profesional 

liceal, 
postliceal 

universitar 

ianuarie 29 Spania 8 15 6 

februarie 24 Germania 15 7 2 
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martie 31 Danemarca 10 16 5 

aprilie 18 Germania 6 9 3 

mai 18 Germania 8 8 2 

iunie 17 Spania 9 4 4 

iulie 21 Germania 8 8 5 

august 9 Germania 5 3 1 

septembrie 33 Spania 18 15 0 

octombrie 30 Germania 18 9 3 

noiembrie 48 Danemarca 17 18 13 

decembrie 62 Danemarca 31 31 0 

total 340   153 143 44 

 

5.2. Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi 

sistemele de securitate socială 

 

ÎIn perioada ianuarie- decembrie 2014, 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 perioadă 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 2014 -  Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de 
Munca Botosani a primit de la persoane fizice interesate 31 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 ( 18 cereri), Germania (2 cereri), Italia(7 cereri), Belgia (1 cerere), 
Danemarca(2 cereri) , Austria (3 cereri), Portugalia(1 cerere). 

Pentru certificarea legată de membrii familiei unei persoane aflate în şomaj care 

trebuie luaţi în considerare la calculul prestatiilor, în cadrul AJOFM Botosani au fost 
primite 66 solicitari pentru care s-au completat formularele E302, pentru institutia 
competenta din Spania 64 cereri si Italia 2 cereri . 
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CAPITOLUL VI. ACŢIUNI ORGANIZATE DE AJOFM BOTOŞANI CU SCOPUL 
CREŞTERII VIZIBILITĂŢII SERVICIULUI PUBLIC DE OCUPARE LA NIVEL JUDEŢEAN 

 

- În primul semestru al anului 2014 in baza Protocolului de colaborare incheiat  intre 
AJOFM Botosani si Inspectoratul Scolar Judetean Botosani  s-au organizat pentru 
clasele terminale 51 actiuni de informare si consiliere la care au participat 
1.609 elevi in cadrul carora s-au  abordat urmatoarele subiecte : 

� furnizarea de informatii referitoare la serviciile oferite de către AJOFM Botoşani 

� rolul valorilor personale în alegerea carierei 

� cum să ne pregătim pentru interviul de angajare, capcanele interviului de 
angajare 

� meserii noi si vechi – profesii de succes 

� relaţia dintre interese şi carieră 

� oportunitatile si riscurile de pe piata muncii 

� prezentarea ofertei locurilor de munca vacante de pe piata muncii locala si 
reteaua EURES 

� locul şi rolul A.J.O.F.M. Botoşani pe piata forţei de muncă 

- În luna ianuarie 2014 , 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 : Hiliseu Horia , Cristinesti si 
Hudesti si 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 localitatile : Mihaileni, Sedriceni si Suharau 

- Pe site-ul agentiei este postat Buletinul informativ “Piata muncii in judetul 
Botosani” nr.1-12 cu informatii privind activitatea Serviciului Public de Ocupare 
la nivelul Judeţului Botoşani  precum şi ediţii speciale elaborate în cadrul 
proiectelor  cu finanţare europeană 

- În data de 20.03.2014 la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Botoşani din str. Colonel Tomoroveanu nr.2 a avut loc Conferinţa de 

lansare a proiectului : Calitate, Eficienţă şi Servicii Profesioniste în Serviciul 
Public de Ocupare din Regiunile Nord-Est, Centru şi Sud-Muntenia - CESP 
SPO” – POSDRU /123 /4.1/S/129602. Proiect cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, se derulează în perioada 06 ianuarie 2014 –  30 iunie  2015 în 
parteneriat cu,  SC ARTEMIS SRL Alba Iulia, AGENŢIA DE DEZVOLTARE 
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COMUNITARĂ   ” ÎMPREUNĂ” Bucureşti, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Teleorman, DESARROLLO de ESTRATEGIAS EXTERIORES, SA – 
Gijon Spania, SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - 
Oviedo Spania 

-   În data de 28.03.2014 s-a organizat Bursa Generala a locurilor de munca in 
sediul Casei de Cultură a Sindicatelor Botoşani .  

   La acest eveniment au participat efectiv un numar total de : 

- 42 de agenti economici din urmatoarele domenii de activitate : confectii, , 
constructii, agricultura, morarit si panificatie  , comert , asigurari , tamplarie, 
fabricarea mobile, restaurant si alte activitati de servicii si alimentatie 

- 897 persoane aflate in cautarea unui loc de munca  

Rezultatele acestei acţiuni s-au concretizat în : 

� angajarea unui număr de 62 persoane in următoarele ocupaţii : director 
vanzari, tehnician constructor , receptioner de hotel ,muncitor necalificat in 
agricultura, mecanic agricol, ingrijitor animale,mecanic auto, lacatus mecanic, 
muncitor necalificat la asamblarea si montarea pieselor, 
dulgher,electromecanic, lacatus mecanic, muncitor necalificat in constructii, 
tamplar, , asfaltator, casier, sofer,  

 Un numar de 289 persoane  au fost selectate in vederea angajarii pentru a 
participa la probe de lucru la sediul firmelor.  

 

      În data de 16.05.2014 s-a organizat Bursa locurilor de munca pentru tineri . 

Rezultatele acestei actiuni s-au concretizat in : 

� angajarea unui numar de 12 persoane  

- 5 - Municipiul Botosani(confectii si constructii si prestari servicii) 

- 7-  Municipiul Dorohoi (confectii, constructii) 

� Selectia in vederea participarii la interviuri de angajare si probe de lucru la 
sediul angajatorilor  a unui numar total de 164 persoane astfel : 

o  125 persoane - Municipiul Botosani  

o   39 persoane – Municipiul Dorohoi   

În luna iunie 2014 s-a demarat o campanie de informare a angajatorilor privind 
subventionarea locurilor de munca din bugetul asigurarilor pentru somaj : 
ucenicia la locul de munca, efectuarea stagiului pentru absolventii de studii 
superioare, absolventi promotia 2014 si persoane peste 45 de ani, unici 
intretinatori ai familiilor monoparentale sau persoane care mai au 5 ani pana la 
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varsta de pensionare .In perioada iunie-septembrie  un numar de 92 agenti 
economici au fost vizitati si informati cu privire la posibilitatea accesării de 
fonduri destinate subvenţionării locurilor de muncă nou create. 

În data de 26.09.2014 s-a organizat Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi 
in sediul Sălii Polivalente « Elisabeta Lipa ». 

  La acest eveniment au participat efectiv un număr total de : 

o 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 

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

Tinerii absolventi prezenti la aceasta actiune au primit in primul rand catalogul 
cu toate locurile de munca disponibile cat si brosuri cu informatii utile privind 
piata muncii iar cei interesati au beneficiat de consiliere de grup  privind 
oportunitatile de angajare si serviciile de care pot beneficia gratuit  pana la 
identificarea unui loc de munca si integrarea pe piata muncii. 

In urma discutiile purtate cu reprezentantii societatilor prezenti, au fost 
incadrati pe loc 18 absolventi in urmatoarele ocupatii : 1 lucrator commercial, 
3 vânzători, 1 barman, 13 muncitori necalificati in diverse domenii de activitate. 
Un numar de 230 absolventi  au fost selectati in vederea angajarii pentru a 
participa la probe de lucru la sediul firmelor  

� În cursul lunii octombrie  2014,  reprezentanţi ai Agentiei Judetene pentru 
Ocuparea Fortei de Muncă Botoşani cu scopul cresterii calităţii serviciilor 
acordate cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, au participat  la 
şedinţa Grupului de lucru Mixt organizată la data de 22.10.2014 la sala 
Nicolae Iorga din Instituţia Prefectului . 

� În cursul lunii noiembrie  2014  reprezentanti ai Agentiei Judetene pentru 
Ocuparea Fortei de Munca Botosani s-au deplasat în mediul rural pentru a 
susţine o Companie de informare, consiliere şi orientare profesională pe 
piaţa muncii  în localităţile: Nicşeni, Corni, Roma, Tudora, Stăuceni şi 
Bucecea desemeni în cadrul Colegiului Prefectural din data de 20.11.2014 a 
fost prezentată “Situaţia privind evoluţia ratei şomajului comparativ cu anul 
2013” şi “Situaţia privind măsurile de ocupare a forţei de muncă întreprinse 
de AJOFM Botoşani în primele 10 luni ale anului 2014 comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului 2013”. 

� În  data de 20 noiembrie 2014, începand cu ora 10,00  în cadrul 
Penitenciarului Botosani s-a organizat,  « Bursa locurilor de munca» . 
Actţunea s-a adresat persoanelor private de libertate iar la eveniment au 
participat persoanele care mai au de ispăşit perioade mici din regimul de 
încarcerare . Au fost oferite de catre cei 11 angajatori prezenţi  locuri de 
muncă  in următoarele domenii de activitate : construcţii, confecţii, exploatare 
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forestieră şi fabricarea de maşini şi utilaje .Obiectivul acestei actiuni a fost  - 
promovarea de catre operatorii economici a ofertelor de locuri de munca 
vancate, ata pentru deţinuti calificati într-o meserie cât şi pentru cei fără 
calificare, prin realizarea de interviuri directe între persoanele custodiate şi 
agenţii economici locali, în vederea creşterii şanselor de angajare a acestora. 
În acelasi context s-a urmarit luarea in evidenta  ca persoane aflate in 
cautarea unui loc de munca si informarea acestora cu privire la serviciile de 
care pot beneficia in mod gratuit cu scopul reintegrarii pe piata muncii intr-un 
timp cat mai scurt de la eliberare . 

� În data de 10 decembrie 2014  s-a organizat la sediul agenţiei Seminarul cu 
tema “Efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior 
potrivit Legii 335/2013” unde au participat tineri absolvenţi şi agenţi 
economici . 

 

   Din prezentarea rezultatelor obţinute , se poate emite concluzia potrivit căreia 
A.J.O.F.M. Botoşani de la inceputul anului si pana in prezent  si-a desfasurat activitatea 
in conditii orientate spre cresterea gradului de ocupare si monitorizarea unei rate reale 
a şomajului înregistrat . 

        

                                                         

Teodor Dimitriu 

Director executiv 
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întocmit 

 

 

 


