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AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

BOTOȘANI 

 

CAPITOLUL I -  Informare cu privire la activitatea desfășurată la 30.06.2018 

1.1 - SITUAŢIA PRIVIND EVOLUTIA RATEI ŞOMAJULUI LA 30.06.2018 

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 2017), se prezinta astfel : 

� Resursele de munca – 236,8 mii persoane, 
� Populatia activa civila – 139,6 mii persoane 
� Populatia in pregatire profesionala si alte categorii de populatie in varsta de munca – 

97,2 mii  persoane 
� Populatia ocupata civila – 131,6 mii persoane, din care salariati – 56,9 mii persoane 

 
La sfarsitul lunii iunie2018, un  număr total de 4007 persoane sunt înscrise în evidentele  
AJOFM Botoşani, din care 1687 femei.  Din cele 4007 persoane inregistrate, 617 persoane 
sunt şomeri indemnizati, iar 3390 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 617 şomeri indemnizaţi, un număr de 605 beneficiază de 
indemnizaţie urmare disponibilizarilor curente si colective de personal  iar 12 persoane  
beneficiază de indemnizaţie de şomaj urmare absolvirii unei forme de învăţământ. 

Structura persoanelor in functie de forma de invatamant absolvita este urmatoarea : 

Total - din 
care 
femei 

invatamant 
primar si fara 

studii, din care:  
FARA STUDII invatamant 

gimnazial 

invatamant 
profesional/art

e si meserii 

invatamant 
liceal 

invatamant 
posticeal 

invatamant 
universitar 

Total - din 
care 

femei 

Total - din 
care 
femei 

Total - din 
care 
femei 

Total - din 
care 
femei 

Total - din 
care 
femei 

Total - din 
care 
femei 

Total - din 
care 
femei 

4007 1687 1448 584 186 95 1297 562 580 176 546 289 30 21 106 55 
 

Putem aprecia faptul ca ponderea cea mai mare este deţinută de persoanele care au 

absolvit învăţământ primar  36,14% , urmata de persoanele care au absolvit 

invatamântul gimnazial,  32,37%, persoane pentru care se aplica servicii integrate 

cu scopul absorbţiei pe piata muncii intr-un timp cat mai scurt , dar fara a avea  

posibilitatea de a accesa programe de formare profesionala  sau de a accesa un loc 

de muncă pentru care se solicită calificare. 
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Analizând situaţia șomerilor pe grupe de vârstă situaţia se prezintă astfel : 

TOTAL SUB 25 
ANI 

25-29 ANI 30-39 ANI 40-49 ANI 50-55 ANI PESTE 55 
ANI 

4007 304 169 670 1273 685 906 

Putem aprecia faptul că ponderea cea mai mare este deţinută de persoane cu vârste 
cuprinse între 40-49 ani 31,77% urmată de persoane cu vârsta peste 55 ani -22,61% . 

Situaţia şomajului pe şomeri indemnizati si neindemnizaţi la 31.05.2018 comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut la nivelul judetului se prezinta astfel : 

 

La data de 30.06.2018 ponderea somerilor indemnizaţi în total şomeri inregistrati este 
de 18,20% fașă de 14,05% raportat la aceeași perioadă a anului 2017. Evoluţia ratei 
şomajului înregistrat la nivelul judeţului Botoşani în perioada 01.01.2012-
30.06.2018 se prezintă astfel : 

 Anul ian. feb. mart. apr. Mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec. 

2012 4,14 4,17 3,72 3,37 3,16 3,06 3,59 3,87 3,93 4,06 4,21 4,56 

2013 4,70 4,64 4,46 4,51 4,32 4,48 5,32 5,20 4,54 5,15 5,27 5,24 

2014 5,53 5,38 5,10 4,45 4,44 4,53 4,90 4,88 4,87 4,75 4,80 4,85 

2015 5,09 5,11 4,82 4,42 4,23 4,35 4,59 4,60 4,46 4,56 4,63 4,72 

2016 4,72 4,68 4,64 4,46 4,50 4,57 4,66 4,96 5,03 5,14 5,18 5,70 

2017 5,20 5,10 4,90 4,60 4,30 4,30 4,40 4,35 4,05 3,66 3,38 3,52 

2018 3,56 3,49 3,37 2,92 2,85 2,87       
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Se poate observa faptul ca in perioada ianuarie 2017- iunie 2018  aceasta a inregistrat o 
scadere  de 2,33 ppc  (Rata șomajului înregistrat a atins cel mai mic nivel din ultimul 
deceniu ) 

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) – 4007 persoane la nivelul judetului Botosani)si 
populatia activa civila( 139.600 persoane la 01.01.2017) .    

         4007 

        Rata somajului( inregistrat la 30.06.2018) =           ---------------- = 2,87% 

                                                                                 139.600 

  1.2.MUNCA ÎN STRĂINĂTATE 

a)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.  
In perioada ianuarie –iunie 2018 numarul solicitantilor de loc de muncă în 
străinătate : 
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Luna Nr.solicitanti 
de loc de munca in 
strainatate 

Nivelul de instruire al solicitantului 

primar, 
gimnazial, 
profesional 

liceal, 
postliceal 

universitar 

ianuarie 40 25 13 2 

februarie 48 28 16 4 

martie 71 56 12 3 

aprilie 46 8 16 2 

mai 35 19 12 4 

iunie 30 17 10 3 

total 270 173 79 18 

 

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

Ţara meseria Număr 
persoane 

Spania Muncitor necalificat în agricultură 3 

Portugalia Muncitor necalificat în agricultură 4 

Belgia Operator masini comanda numerica 1 

Olanda Florar 2 

Olanda Sortare si impachetare bulbi de flori 3 

Total  13 

 

b)Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi 
sistemele de securitate socială 
În perioada ian-iunie 2018 -  Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Botosani a emis către persoane fizice interesate 12 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 Belgia (1 cererere), Franţa (2 cereri), Germania (2 cereri), Spania (5 cereri), Austria(2 
cereri) 

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 14 solicitari pentru care s-au completat formularele E302, pentru institutia 
competenta din Spania . 
În perioada ianuarie-iunie 2018 s-au primit de la persoane fizice interesate 13 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 



 

  5  
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BOTOSANI 
Operator de date cu caracter personal nr 543 
Str. Colonel Tomoroveanu, Nr. 2, Botoşani 
Tel./Fax: +0231536791/0231536793;  
e-mail: ajofm@bt.anofm.ro; botosani@ajofm.anofm.ro 
www.botosani.anofm.ro 

 

loc de muncă în Romănia ( 6 beneficiari din Germania,4 beneficiari din Danemarca 1  
beneficiar din Spania, 1 beneficiar Italia, 1 beneficiar Norvegia). 

1.3. Utilizarea bugetului  instituţiei : 

Sunt acoperite cheltuielile necesare pentru desfășurarea în bune condiţii a activităţii 
instituţiei în limitele bugetului aprobat de Agenţia Naţională pentru Ouparea Forţei de 
Muncă  nr.6692/30.06.2018 
Execuţia bugetară, la data de 30.06.2018 se prezintă astfel : 

Indicator Program Realizat % 
    

Venituri 50.105.000 6.452.057 12,87 

Cheltuieli 15.905.000 7.724.211 48.56 
 

Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj 
Până la data de 30.06.2018 din bugetul asigurărilor pentru şomaj, s-a finanţat un întreg 
complex de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă. Pe ansamblu, situaţia 
cheltuielilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în vederea realizării 
măsurilor active pentru ocuparea forţei de muncă , se prezintă astfel: 
 

Mãsura activã  

Prevederea  
bugetară la  

30.06.2018 

Executia  
bugetară la 

30.06.2018 % 
 

Formare profesională           202.200 115.559 57,15% 
 

Plăți pt.stimularea mobilităț ii forț ei          
291.244 

 
 

de muncă    
 

    
 

Plăți pt.stimularea angajatorilor care  
345.784 

 
 

angaj.absolvenți (art.80)    
 

    
 

Plati pt.stimularea absolventilor               56.750     
 

(art.73^1.1,73^1.2,73^2     
 

Plăț i pt.stimularea angajatorilor care    
 

angaj.șomeri aparț inand unor  
 1.900.759 

 
 

categorii defavorizate(art.85):   
 

    
 

Plati pt.stimularea șomerilor care se    
 

angajeaza înainte de expirarea   130.455  
 

perioadei de somaj ( 30%). 
 
Plăti pentru pregătirea profesională
a absolventilor(art.84) 
           0  

 

Total  5.636.000 2.724.992 48,34 
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CAPITOLUL II. – SITUAŢIA PRIVIND MĂSURILE DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ÎNTREPRINSE 
DE  A.J.O.F.M. BOTOŞANI  ÎN VEDEREA REALIZĂRII ACŢIUNILOR STABILITE PRIN “PLANUL DE 
ACŢIUNI PE ANUL 2018 AL JUDEŢULUI BOTOȘANI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR 
CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE” – la 30 iunie2018 

Pentru anul 2018 conform Programului de Ocupare  avizat de ANOFM este prevăzut încadrarea 
un număr total de 5400 persoane. 
Pâna la data de 30.06.2018  un număr total de 1.760 persoane au revenit pe piata muncii. 
Cele 1.760 locuri de munca ocupate sunt rezultatul aplicarii urmatoarelor masuri active: 
2.1. Informare şi consiliere privind cariera 
Repartizarea persoanelor consiliate în funcţie de studiile absolvite la data de 30.06.2018  se 
prezinta astfel : 

-  635  persoane au absolvit învăţământ primar 
-     624 persoane au absolvit învăţământ gimnazial 
-     587 persoane au absolvit învăţământ liceal 
-  502 persoane au absolvit învăţământ  profesional 
-    39 persoane au absolvit învăţământ postliceal 
- 124 învăţământ universitar   

Rezultatul consilierii profesionale a celor 2511 persoane care au beneficiat de acest 

serviciu s-a concretizat în : plasarea în muncă a 150 persoane şi 211 persoane au primit 

recomandarea de a urma un  programe de formare profesională . 

2.2 .PROGRAME DE FORMARE ORGANIZATE IN ANUL 2018 

DENUMIRE PROGRAM NR.CURSURI ORGANIZATOR 

AGENT SECURITATE 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

AJOFM BOTOSANI 

BUCATAR 1 

COMUNICARE IN  LIMBA ENGLEZA 1 

COMUNICARE IN LIMBA GERMANA 1 

CONFECTIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 1 

DULGHER TAMPLAR PARCHETAR 1 

ELECTRICIAN IN INSTALATII ENERGETICE 1 

FRIZER 2 

INSPECTOR RESURSE UMANE 1 

LUCRATOR IN COMERT 2 

LUCRATOR  IN CULTURA  PLANTELOR 1 

MANICHIURIST PEDICHIURIST 2 

OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RELTELE 1 

OSPATAR(chelner) VANZATOR IN UNITATI DE ALIMENTATIE 2 

PATISER 2 

TINICHIGIU CAROSIER 1 

ZIDAR,PIETRAR,TENCUITOR 2 

INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI GAZE 1  
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CONTABIL 1  

CRFPA MURES OPERATORI LA MASINI UNLETE CU COMANDA NUMERICA 1 

ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO 1 

 

Prin Programul de formare profesională este prevăzut organizarea 30 cursuri de 
calificare/recalificare pentru un număr de 675 persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă. 

In perioada ianuarie-iunie 2018 s-au demarat următoarele programe de formare profesionala  

Nr.crt. Denumire program de formare Număr șomeri Număr programe de 
formare 

1, CONTABIL 16 1 

2. CONFECTIONER ASAMBLOR ARTICOLE 

DIN TEXTILE 
16 1 

3. PATISER 17 1 

 TOTAL 49 3 

 

Cauzele care au condus la imposibilitatea demarării de programe de formare profesională în 
primele cinci luni ale anului 2018 sunt următoarele : 

-73% din persoanele inregistrate nu indeplinesc conditiile de eligibilitate privind nivelul 

studiilor ( invatamant obligatoriu) pentru a accesa un program de formare 

-22% sunt persoane cu varsta peste 55 ani, din mediul rural care manifesta reticienta cu privire 

la calificarea/recalificarea  in meseriim solicitate pe piata fortei de munca 

-nivelul scazut al tinerilor in evidentele agentiei – 7,59% cu varsta sub 25 ani din total someri 

inregistrati. 

Masuri : 

-in perioada ianuarie-mai 2018 s-a organizat o companie sustinuta in scoli prin informarea si 

consilierea de catre specialistii din cadrul agentiei a elevilor din clasele terminale(liceu, 10 

clase, scoli profesionale) cu privire la rolul agentiei in sustinerea absolventilor la inceput de 

cariera profesionala . 

-organizare de caravane ale ocupatrii in mediul rural prin intermediul carora s-au mediatizat 

serviciilor oferite si facilitatile financiare acordate din bugetul asigurarilor pentru plata 

ajutorului de somaj. 

-in luna iunie s-a făcut o campanie susţinută în mass media cu privire la termenele de inscriere 

si facilitatile de care pot beneficia absolvenţii. 
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2.3 REALIZAREA IMPLEMENTĂRII  PROGRAMULUI DE OCUPARE SI A PROGRAMELOR SPECIALE 
la 30.06.2018 

 

Nr. 
crt.   Tip masura/ Numar persoane ocupate   PROGRAMAT 

2018 
REALIZAT 

LA 31.05.2018 

 II   TOTAL  persoane ocupate, din care:        5400 1.760 

              
1  

 Servicii de mediere a muncii    5400 1.760 

 1.a   pe locuri de munca pe perioada nedeterminata   4000 1.393 

 1.b   pe locuri de munca pe perioada determinata   1400 367 

 2.1   Nr persoane cuprinse in servicii de informare si consiliere 
profesionala   

5400 2.511 

              
2  

 Cursuri de formare profesionala  300 63 

              
3  

 Completarea veniturilor somerilor care se incadreaza 
inainte de expirarea indemnizatiei pentru  somaj  

300 123 

 3a  30% pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea 
perioadei de somaj 

300 123 

              
4  

Prima de activare pentru somerii neindemnizati  250 40 

              
5  

 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in 
munca someri peste 45 de ani sau someri unici sustinatori 
ai familiilor monoparentale, din care:                                                  
(rd.5=rd.5a+rd 5b)  

620 7 

 5a   someri peste 45 ani   600 7 

 5b   someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale  20 0 

              
6  

 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in 
munca tineri NEET  

70 0 

        
7  

 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in 
munca someri neindemnizati (SLD)  

50 0 

              
8  

 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in 
munca persoane care mai au 5 ani pana la pensie  

20 2 

              
9  

 Stimularea mobilitatii fortei de munca, total, din care: 
rd10 = rd (10.a +10.b)  

230 42 
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 9a   pentru incadrarea la o distanta mai mare de 15  km (prima de 
incadrare)   

150 21 

 9b   pentru incadrarea intr-o alta localitate la peste 50 km cu 
schimbarea domiciliului (prima de instalare)  

50 9 

 9c   prima de relocare  30 12 

            
10  

 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in 
munca absolventi de invatamant  

150 50 

            
11  

 Acordarea de prima de insertie absolventilor de 
invatamant  

150 1 

            
12  

 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in 
munca persoane cu handicap  

5 0 

       
15  

 Număr persoane cu care s-au incheiat contracte de 
solidaritate   

10 1 

 

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 2018 urmatoarele programe speciale : 

� Programul 140 pentru comunitatile cu numar mare de etnici romi:  

Localitate Programat persoane 
ocupate 

In anul 2018 

Persoane ocupate in  
anul 2018 

Botosani 10 0 

Flămânzi 5 0 

Mihai Eminescu 5 0 

Vorona 5 0 

 Roma 5 0 

 

Nerealizarea acestui program se datorează în mare măsură nivelului scăzut de școlarizare a 
personalor de etnie roma, persoane care nu pot accesa un program de formare profesională 
pentru a ocupa un loc de muncă pentru care se solicită calificare . 
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� Programul 150, special pentru 3  localitati  din mediul rural :  

Localitate Programat persoane ocupate 
In anul 2018 

Persoane ocupate in  
anul 2018 

Mihai Eminescu 20 37 

Vorona 20 36 

 Roma 20 7 

� Programul 50, special pentru 3 localitati urbane : 

Localitate Programat persoane 
ocupate 

In anul 2018 

Persoane ocupate in  
anul 2018 

Botoșani 345 479 

Flămânzi 15 26 

� Programul special pentru elevi si studenti , în baza prevederilor Legii 72/2007 
prin care este prevăzuta subventionarea locurilor de munca pentru incadrarea 
pe timpul vacantelor a 15 elevi si 5 studenti 

- In luna iunie s-au încadrat 3 elevi 

� Programul special de stagii profesionale pentru absolventii de învăţământ 
superior elaborat în baza LEGII 335/2013 prin care este prevazuta incadrarea a 
10 absolventi 

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

� În perioada ianuarie-iunie 2018 in baza Protocolului de colaborare incheiat  intre 
AJOFM Botosani și Inspectoratul Scolar Judetean Botosani  s-au organizat pentru 
clasele terminale 38 actiuni de informare si consiliere la care au participat 
1.474 elevi cu scopul conștientizării acestora despre rolul și importanţa 
Serviciului Public de Ocupare la început de carieră 

� În data de 20.04.2018 s-a desfășurat Bursa Generală a locurilor de muncă, 
acţiune care s-a concretizat cu  selectia unui număr de 361 persoane care au fost 
programate să participe la probe de lucru la sediul agenţilor economici, iar 54 
șomeri au fost încadraţi în ziua bursei . Acest eveniment organizat anual are 
rolul în primul rând de a pune faţă în faţă cererea cu oferta de forţă de muncă 
pe de o parte dar și de a face o analiză a pieţei muncii și de a găsi soluţii prin 
stabilirea unui parteneriat public –privat  în vederea creșterii gradului de 
ocupare a locurilor de muncă declarate vacante.  

� În vederea creșterii gradului de vizibilitate și a întăririi colaborării inter 
instituţionale , AJOFM Botoșani desfășoară acţiuni cu autorităţile publice locale, 
acţiuni menite să reducă efectele șomajului de luncă durată. 

In luna iunie 2018 – s-au efectuat deplasări la 49 Unitati Administrativ Teritoriale 
din Judeţul Botoșani și s-au organizat întâlniri de lucru cu reprezentanţii 
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acestora  și agenţi economici  (ofertele cu locurile de muncă vacante si 
programele de formare au fost afișate în locuri vizibile ). 

� Pentru a asigura o vizibilitate crescută a serviciilor s-a actualizat în permanenţă pagina 
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, și comunicatele 
de presă care au fost  transmise mass mediei locale . 

În perioada următoare, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoșani îşi va 
mobiliza toate resursele materiale și profesionale pentru implementarea cu profesionalism a 
masurilor active de combatere a somajului la nivel local . 

         
 

Teodor Dimitriu 

Director executiv 

 

 

Gabriela Vranciuc 

Secretariat Consiliu Consultativ 

  

 


