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Activitati prelungite pentru Serviciul Public de Ocuare           
în cadrul proiectului “CompEtent” 

 
 

Activităţile proiectului “CompEtent - 
dezvoltarea competenţelor 
angajaților SPO pentru creșterea calității și 
eficienței serviciilor furnizate”, ID 
130703, al cărui beneficiar este 
Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Vaslui au fost prelungite 
până în data de 5 noiembrie 2015. Pentru cele patru luni de 
implementare s-a stabilit un calendar al activităţilor ce vor fi 
implementate de cei unsprezece parteneri. 
 

Astfel, Activitatea 3 “Programe de formare de competenţe specifice” va fi completată cu 
două sesiuni de formare ce vor fi derulate în luna septembrie 2015. Pentru participarea la cele 
două programe de formare profesională, ”Expert  achiziţii  publice” şi “Evaluator proiecte”, vor 
avea prioritate persoane din cadrul SPO care nu au mai participat la niciun curs desfăşurat în 
cadrul proiectului „CompEtent”, urmând, dacă e cazul, să se completeze grupele cu persoane 
care au participat la un singur curs în cadrul proiectului.  

 

Activitatea 4 “Realizare portal e-Learning şi a cursurilor în format digital” va continua cu trei 
sesiuni de instruire privind utilizarea platformei eLearning, sesiuni ce vor fi adresate experţilor de 
implementare ai partenerilor SPO. Cele trei sesiuni vor fi organizate în luna septembrie 2015 şi 
vor fi coordonate de către SIVECO, partenerul 10 în proiectul CompEtent. În urma sesiunilor de 
instruire, experţii SPO vor dobândi cunoştinţe privind utilizarea platformei pentru noi sesiuni de 
instruire online a personalului propriu al SPO: crearea de cursuri, planificarea instruirii, derularea 
cursurilor, crearea de spaţii de lucru, generarea de rapoarte diverse. Portalul de E-learning 
dezvoltat prin proiect va fi adresat atât personalului SPO cât şi furnizorilor privaţi de formare care 
vor dori să utilizeze facilităţile şi avantajele sesiunilor de instruire mediate la distanţă. 

 

Activitatea 9 “Diseminarea rezultatelor proiectului” prevede realizarea, în luna octombrie 
2015, a două acţiuni comune de instruire la care vor participa 32 de persoane selectate din grupul 
ţintă recrutat în cadrul proiectului. Scopul acestor acţiuni este de a proiecta şi realiza propuneri de 
proiecte ce vor fi supuse evaluării şi finanţării în noile solicitări de proiecte din perioada 2014 - 
2020.  

Activitatea 9 se va finaliza cu o sesiune de două zile la care vor participa toţi expertii implicaţi în 
implementarea activităţilor proiectului, scopul sesiunii fiind pentru diseminarea rezultatelor 
proiectului şi organizarea activităţilor care vor constitui sustenabilitatea proiectului.  

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!", Axa prioritară 4 
"Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.2 "Formarea 
personalului propriu al SPO", solicitant Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Vaslui, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. 
Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine – 
Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere şi SIVECO România SA. 
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681 locuri de 

muncă vacante în 

Spaţiul Economic 

European  
 

 

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES 

România, 681 de locuri de muncă vacante, după cum urmează:  

 

Republica Cehă – 240 locuri de muncă: 50 lucrători în producţie (asamblarea 

aparatelor de aer condiţionat), 50 operatori, 50 operatori de producţie, 30 operatori 

autoclave / asamblori, 20 muncitori asamblare, etc.  

 

Germania – 165 locuri de muncă: 15 factori poştali, 15 bucătari/bucătari şefi/

bucătari specialişti, 15 şoferi de tir, 15 ospătari, 15 posturi pentru personal în 

industria gastronomiei de sistem; etc.  

 

Norvegia – 92 locuri de muncă: 10 lideri de echipă în masaj, 10 lideri de echipă 

în îngrijirea unghiilor (manichiurist), 10 lideri de echipă pentru antrenori personali, 

10 lideri de echipă pentru personal yoga, 10 lideri de echipă pentru stilişti, 10 lideri 

de echipă în servicii de înfrumuseţare, 10 lideri de echipă în cosmetică – îngrijire 

etc.  

 

Marea Britanie – 138 locuri de muncă: 30 asistent medical de recuperare, 

anestezist, 20 îngrijitori persoane, 10 şoferi camion etc.  

 

Suedia – 35 locuri de muncă: 15 vopsitori auto, 10 mecanici auto , 10 tinichigii                  

 auto;  

 

Elveţia – 10 locuri de muncă: îngrijitoare copii/au pairs;  

 

Spania – 1 loc de muncă: maseur.  

 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând 

portalul EURES naţional, www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul 

Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani , unde consilierul 

EURES îi poate îndruma.  
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    Situatia statistica a  somajului inregistrat 
La sfarsitul lunii iunie  2015, un  număr total de 6.639 persoane sunt înscrise în evidentele  AJOFM Botoşani, din 
care 2.572  femei.  Din cele 6.639 persoane inregistrate, 978 persoane sunt şomeri indemnizati, iar 5.661 sunt 
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi 
bănesti. Numărul şomerilor înregistraţi a Inregistrat o creştere uşoară  fată de luna mai 2015 cu 180 persoane şi a 
scăzut cu 462 persoane comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2014. 

Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienta situatia se prezinta astfel : din  978 

şomeri indemnizaţi, un număr de 958 beneficiază de indemnizaţie urmare disponibilizarilor curente si colective 

de personal  iar 20 persoane  beneficiază de indemnizaţie de şomaj urmare absolvirii unei forme de învăţământ. 

 

Fenomenul şomajului a cuprins toate categoriile de vârstă, dar cele mai afectate sunt persoanele cu vârste 

cuprinse între 40 – 55 ani şi care reprezintă 44,59% din totalul persoanelor aflate în evidenţă . 

 

 

 

 

 Reprezentarea grafica a acestui fenomen este urmatoarea : 
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EVOLUTIA RATEI SOMAJULUI

rata somajului la nivel de tara rata somajului la nivel judetean

  total sub 
25 ani 

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

total 6639 823 391 1371 1984 976 1094 



Str. Colonel Tomoroveanu, nr.2, 

loc. Botosani, jud.Botosani 

AGENTIA  JUDETEANA  PENTRU  OCUPAREA  FORTEI  DE  MUNCA  

BOTOSANI  

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 august : 

 
 

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,crt. DENUMIRE OCUPATIA/MESERIA STUDII NECESARE Nr.locuri 

1. PATISER Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii si/sau studii incomplete 

20 

2. COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii si/sau studii incomplete 

28 

  

  

3. OSPATAR(CHELNER)VANZATOR IN 
INITATI DE ALIMENTATIE 

Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii 

24 

4. LUCRATOR IN COMERT Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii si/sau studii incomplete 

5 

5. OPERATOR CONFECTIONER industrial 

imbracaminte din tesaturi, tricotaje, 
materiale sintetice 

Invatamant general obligatoriu la data 
absolvirii si/sau studii incomplete 

13 

6. DULGHER-TAMPLAR-PARCHETAR Invatamant minim general obligatoriu la 
data absolvirii 

15 

  TOTAL   105 

http://fs.institutiieuropene.ro/3e455883ac3ab8cdaa10134a7407a758.jpg

