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AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea 

ForŃei de Muncă Botoşani  va organiza 

în data de 28.05.2015 între orele 10,30 

– 12,30 la sediul din strada Colonel To-

moroveanu nr.2,  conferinta de 

diseminare pe tema reintegrarii scolare, 

sociale, profesionale a persoanelor care nu au absolvit invatamantul 

obligatoriu. 

 Evenimentul faciliteaza parteneriatul la nivel local, 

judetean, national, fiind parte dintr-o serie de conferinŃe şi dez-

bateri ce se desfășoară în județele Neamt, Covasna, Vrancea si 

Botosani, in cadrul  proiectului ”SCOR – Servicii complexe de 

reintegrare” POSDRU/162/2.2/S/14107, implementat de  

A.J.O.F.M. Botoşani în parteneriat cu AsociaŃia Junior Business 

club Covasna. 

 La eveniment sunt asteptati sa participe reprezentanti ai 

ai autoritatilor locale, institutiilor scolare si societatii civile de 

la nivel judetean, pentru a stabili cadrul de modalitatile de coo-

perare, rolurile si responsabilitatile asumate pentru reintegra-

rea sociala, scolara si profesionala a persoanelor care nu au ab-

solvit invatamantul obligatoriu. 

 Pentru confirmări si alte informații suplimentare, contacta-

ți A.J.O.F.M. Botoşani, persoană de       contact: Ispas Vasile te-

lefon 0743 589 538,  email: vasile.ispas@bt.anofm.ro,  adresa 

Colonel Victor Tomoroveanu nr.2, Botoşani. 

 

 

 
 
 
 



Pagină 2 Numarul 05—2015 

 

 

Proiect TMS – Your first EURES job pentru mobilitatea tinerilor în Ńările UE 
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    Situatia statistica a  somajului inregistrat 

 
La sfarsitul lunii aprilie  2015, un  număr total de 6.740 persoane sunt înscrise în evidentele  AJOFM Botoşani, din care 
2.490  femei.  Din cele 6.740 persoane inregistrate, 1.224 persoane sunt şomeri indemnizati, iar 5.496 sunt persoane 

aflate în căutarea unui loc de muncă, înscrise în evidenŃele agenŃiei fără a beneficia de drepturi bănesti. Numărul 
şomerilor înregistraŃi a scăzut  fată de luna martie 2015 cu 610 persoane şi a scăzut cu 243 persoane comparativ cu aceeaşi 
perioada a anului 2014.Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienta situatia se prezinta astfel : 
din  1.224 şomeri indemnizaŃi, un număr de 1.144 beneficiază de indemnizaŃie urmare disponibilizarilor curente si 
colective de personal  iar 100 persoane  beneficiază de indemnizaŃie de şomaj urmare absolvirii unei forme de 
învăŃământ. 

La data de 30.04.2015 ponderea somerilor indemnizaŃi în total şomeri inregistrati este de 18,16% ceea ce presupune şi în 
această lună orientarea de la plata măsurilor pasive spre cele active de combatere a şomajului.  EvoluŃia ratei 
şomajului înregistrat la nivelul judeŃului Botoşani în ultimele 12 luni comparativ cu rata şomajului la nivel de tară  în 
graficul următor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomenul şomajului a cuprins toate categoriile de vârstă, dar cele mai afectate sunt persoanele cu vârste cu-
prinse între 40 – 55 ani şi care reprezintă 45,37% din totalul persoanelor aflate în evidenŃă . 

 
  

 Reprezentarea grafica a acestui fenomen este urmatoarea : 

 

  total sub 
25 ani 

25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani peste 55 
ani 

total 6.740 703 445 1434 2017 1041 1100 

 



Str. Colonel Tomoroveanu, nr.2, 

loc. Botosani, jud.Botosani 

AAAAGENTIAGENTIAGENTIAGENTIA     JUDETEANAJUDETEANAJUDETEANAJUDETEANA     PENTRUPENTRUPENTRUPENTRU     OCUPAREAOCUPAREAOCUPAREAOCUPAREA     FORTEIFORTEIFORTEIFORTEI     DEDEDEDE     MUNCAMUNCAMUNCAMUNCA     

BOTOSANIBOTOSANIBOTOSANIBOTOSANI     

Telefon:  

0231 536791 

Fax: 0231 536793 

Situatia locurilor de munca vacante poate fi accesata la adresa  

 

http://www.botosani.anofm.ro/btproiect1/lmvbt.html 

 

Tehnoredactare : Vranciuc Gabriela—inspector  

 

 

Programe de formare profesionala pentru care se organizeaza inscrieri in  luna iunie 
 
 

 
 

Scopul formarii profesionale  : 

• Stimularea ocuparii fortei de munca; 

• Ridicarea nivelului de competenta profesionala; 

• Facilitarea incadrarii in munca in concordanta cu tendintele pietei 
fortei de munca; 

• Ajustarea cererii si ofertei fortei de munca calificate; 

• Mentinerea si dezvoltarea competentelor profesionale; 

• Stimularea mobilitatii fortei de munca; 

• Sporirea sanselor de (re)integrare pofesionala; 

• Reinsertia unei parti a fortei de munca pe piata profesionala; 

• Cresterea nivelului de pregatire pentru a raspunde nevoilor reale 
de personal calificat ale agentilor economici 

 

NR. DENUMIRE OCUPATIA/MESERIA STUDII NECESARE NIVEL NR.PERSOANE 

1. AGENT DE SECURITATE Minim studii gimnaziale 1 28 

2. LUCRATOR IN COMERT Invatamant minim gen-
eral obligatoriu la data 
absolvirii si/sau studii 

1 28 

  

  TOTAL     56 


