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Activitati prelungite pentru 
Serviciul Public de Ocupare           

în cadrul proiectului “CESP-SPO” 

 

 

Activităţile proiectului “ Calitate, 
Eficienţã şi Servicii Profesioniste în 
Serviciul Public de Ocupare din 
Regiunile Nord-Est, Centru şi Sud-
Muntenia – CESP SPO”, ID 129602, al 
cărui beneficiar este Agenția Județeană 

pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoşani au fost prelungite de la 18 
luni la 22 luni. Pentru cele patru luni de implementare s-a stabilit un 
calendar al activităţilor ce vor fi implementate de toţi partenerii. 
 

Astfel, în cadrul proiectului a fost adaugata Activitatea A13. Studiu privind 

nivelul si cauzele somajului neinregistrat din mediul rural;  

Această activitate cuprinde următoarele subactivităţi: 

A13.1 Elaborarea metodologiei de desfasurare a studiului; Subactivitatea 
asigura cadru unitar de exercitare a atributiilor expertilor pentru atingerea 

rezultatelor planificate a fi atinse.  

A13.2 Culegerea si prelucrarea datelor ; este subactivitatea prin care sunt 
asigurate datele necesare abordarii somajului neinregistrat din mediul 

rural.  

A13.3 Elaborarea Raportului privind nivelul si cauzele somajului 

neinregistrat din mediul rural;  

A13.4 Atelier de lucru ”Metode, tehnici si instrumente de abordare a 
somajului neinregistrat din mediul rural ”. Atelierul va contribui la 
dezvoltarea cunostintelor personalului SPO pentru a aborda mai 

performant somajul neinregistrat.  

A13.5 Valorificarea raportului in cadrul structurilor SPO din zona tinta; 
Subactivitatea faciliteaza generarea de elemente de sustenabiltiate la nivel 

de politici. 

Rezultatele anticipate ale acestei noi activităţi:  

1 metodologie de lucru care asigura cadru unitar de desfasurare a studiului;  

1 proces de culegere de date contribuie la cunosterea nivelului si cauzelor 
somajului neinregistrat din mediul rural;  

1 atelier de lucru contribuie la instruirea a 25 de specilisti SPO in metode, 
tehnici si instrumetne de abordare a somajului neinregistrat din mediul rural; 

1 studiu privind nivelul si cauzele somajului neînregistrat;  

1 proces de relationare cu structurile SPO contribuie la valorificarea Studiului 
privind nivelul si cauzele somajului neinregistrat. 

 

Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, puteţi 
accesa pagina web a proiectului http://cesp-spo.ro/ 
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145 locuri de 

muncă vacante în 

Spaţiul Economic 

European—

Republica Ceha 
 

 

Angajatorii din Republica Ceha, prin intermediul reţelei EURES România, ofera 

145 de locuri de muncă vacante, după cum urmează:  

 

 

 

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.  

 

 
 

 
 

Ocupatia nr.locuri  Descriere loc munca salariu durara contract 

Croitor 15 
Cusut la masini de cusut;posibilitate ptr. cazare;37,5 
ore/saptamana, doua schimburi 6-14, 14-22 

15.000 CZK~550 
euro(BENEFICII+ 
BONUS) 

Determinata cu 
posibilitate de 
prelungire 

Muncitor 
asamblare 

20   550 euro/luna Nedeterminata 

Operator 50 
Ideal pentru persoane cu handicap;Muncitori de 
productie 

550 euro/luna Nedeterminata 

lucratori in 
productie-
asamblare

a 
aparatelor 

de aer 
conditiona

t 

50 

Asamblarea aparatelor de aer conditionat pe linie de 
fabricatie.Inainte de angajare se sustin teste de 
aptitudini motorii si de logica, se face formarea.8 
ore/zi;40 ore/saptamana; posibilitatea de ore 
suplimentare. 

16 900 
CZK/LUNA, 75 
CZK/ORA ~ 3 
euro/ora 

Nedeterminta 

Lucrator in 
prelucrare
a lemnului 

10 

95% din lucratori sunt femei;lucrari industriale de 
manipulare si despicare furnir cu masini 
moderne.Producatori de mobilier:usi,parchet,panouri de 
placare,Productia de piese de lux din mobilier Ahile. 

350-600 
Euro/net/luna 

Nedeterminata 
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    Situatia statistica a  somajului inregistrat 
. 

La sfarşitul lunii iulie 2015, un  număr total de 6.999 persoane sunt înscrise in evidentele  Agenţiei Judeţene 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani, din care 2.857 femei.  Din cele 6.999 persoane înregistrate, 942 
persoane sunt şomeri indemnizaţi, iar 6.057 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 provenienţă situaţia se prezintă astfel : din  942 şomeri indemnizaţi, un număr de 924 beneficiază de 
indemnizaţie urmare disponibilizărilor curente şi colective de personal  iar 18 persoane  beneficiază de 
indemnizaţie de şomaj urmare absolvirii unei forme de învaţamant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 

 

 

 

  total sub 
25 ani 

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

total 6999 1317 380 1335 1944 942 1081 



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 organizate in primele 7 luni ale 
anului 2015 

În perioada ianuarie – iulie un număr total de 429 
persoane în căutarea unui loc de muncă au optat pentru a 
urma un program de formare profesională organizat 
gratuit din bugetul asigurărilor pentru şomaj . 

Clasamentul  opţiunilor este următorul : 

 

Lucrător în comert    - 78 persoane 

Operator confectioner industrial - 66 persoane 

Bucătar     - 53 persoane 

Agent securitate    - 51 persoane 

Operator calculator electronic şi reţele - 45 persoane 

Ospatar     - 24 persoane 

Patiser     - 22 persoane  

Cosmetician    - 20 persoane 

Zidar pietrar tencuitor   - 18 persoane 

Tinichigiu carosier   - 18 persoane 

Frizer     - 17 persoane 

Manichiurist-pedichiurist   - 17 persoane 

 

Învăţarea pe parcursul întregii vieţi reprezintă, atât pentru 
salariaţi cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc 
de muncă, un principiu foarte important pentru creşterea 
adaptabilităţii şi a mobilităţii forţei de muncă cât şi pentru 
combaterea excluziunii sociale. Dinamica situaţiei 
economico-sociale, mai ales în contextul concurenţei acerbe 
pe piaţa europeană a forţei de muncă, impune atât 
indivizilor cât şi organizaţiilor (publice sau private) luarea 
unor măsuri active de formare profesională menite să 
crească  randamentul profesional. 

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

