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AJOFM Botoşani participă la implementarea proiectului  

Dezvoltarea CARierei Durabile prin Stagii de practica şi 
consiliere pentru studenţi 

 Obiectivul general al acestui proiect este—Dezvoltarea competitiva 
a aptitudinilor de munca ale studentilor prin incheierea de 
parteneriate pentru schimb de experienta si bune practici, 
organizarea de stagii de practica si consilierea profesionala pentru 
cresterea adaptabilitatii la primul loc de munca, in vederea 
imbunatatirii insertiei acestora pe piata muncii.  

Obiectivele  stagiului de practică pentru cei 5 studenţi repartizaţi 
sunt:  

♦ formarea studentului ca viitor specialist în domeniul 
administratiei publice  ; 

♦ însușirea de către student a competențelor practice ale viitoarei 
profesii și a modalităților de aplicare a cunoștințelor teoretice 
specifice domeniului de activitate în care va lucra; 

♦ desăvârșirea abilităților și competențelor profesionale ale 
studentului necesare pentru ocuparea posturilor specifice din 
activitatea ce urmează a fi îndeplinită de absolvent la locul de 
muncă;  

♦ însuşirea de cunoştinţe teoretice şi practice necesare poziţiei 
viitoare pe piata muncii (anticiparea profesională). 
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1914 locuri de muncă 
vacante în Spaţiul 

Economic European 
 

 
 
 
 
Spania- 801 locuri de muncă: 800 muncitori necalificaţi în agricultură, 1 maseur;  
Portugalia – 400 locuri de muncă: 400 muncitori necalificaţi în agricultură;  
Marea Britanie – 240 locuri de muncă: 100 îngrijitori persoane, 60 îngrijitori persoane/infirmier, 60 
asistenţi medicali, 20 asistenţi medicali generalişti;  
Republica Cehă – 182 locuri de muncă: 50 lucrători în producţie (asamblarea aparatelor de aer 
condiţionat), 50 operatori, 50 şoferi transport marfă-internaţional, 20 muncitori asamblare etc;  
Germania – 142 locuri de muncă: 50 asistenţi medicali generalişti, 20 operatori maşini centrale, 15 
şoferi tir, 10 agenţi de securitate, 10 agenţi de pază, 5 asistenţi manager, 4 operatori maşini şi instalaţii 
optice etc;  
Suedia – 87 locuri de muncă: 20 femei de serviciu, 15 vopsitori auto, 10 mecanici auto, 10 tinichigii 
auto, 10 dezvoltatori software, 6 ingineri testare software, 5 dezvoltatori software sisteme integrate etc;  
Ungaria - 50 locuri de muncă: 50 operatori la asamblarea panourilor electrice;  
Polonia - 5 locuri de muncă: 3 lăcătuşi/sudori, 1 inginer şef centru de cercetare-dezvoltare, 1 specialist 
în vânzări;  
Norvegia – 3 locuri de muncă: 1 doctorand inginerie biomedicală/biofizică (model silico AF), 1 
doctorand inginerie biomedicală/biofizică (canale în sănătate/fibrilare ATRIA), 1 doctorand Networks;  
Belgia – 3 locuri de muncă: 2 directori audi t(seniori) în servicii financiare, 1 proiectant construcţii 
metalice;  
Irlanda -1 loc de muncă: 1 tehnician dentar.  
 
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele precum şi 
informaţii suplimentare cu privire la angajatori, domeniu de activitate , condiţii de 
ocupare a postulurilor, condiţii de muncă şi salarizare accesând portalul EURES 
naţional, www.eures.anofm.ro.  
Pentru informaţii suplimentare, solicitanţii de loc de muncă se pot prezenta la 
sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani, unde 
consilierul EURES îi poate îndruma.  
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    Situatia statistica a  somajului inregistrat 

. 

La sfarsitul lunii octombrie  2015, un  număr total de 6.960 persoane sunt înscrise în evidentele  AJOFM 

Botoşani, din care 2.897  femei.  Din cele 6.960 persoane inregistrate, 1.305 persoane sunt şomeri indemnizati, 
iar 5.655 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de 
drepturi bănesti. Numărul şomerilor din evidentele agentiei a Inregistrat o crestere uşoară  fată de luna 
septembrie 2015 cu 160 persoane.  

Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienta situatia se prezinta astfel : din  1.305 

şomeri indemnizaţi, un număr de 833 beneficiază de indemnizaţie urmare disponibilizarilor curente si colective 

de personal  iar 472 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 41,58% 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 6960 1265 392 1322 1963 931 1087 



Str. Colonel Tomoroveanu, nr.2, 
loc. Botosani, jud.Botosani 

AGENTIA  JUDETEANA  PENTRU  OCUPAREA  FORTEI  DE  MUNCA  

BOTOSANI 

Telefon:  
0231 536791 
Fax: 0231 536793 

Tehnoredactare : Vranciuc Gabriela—inspector  

       

 

Medierea muncii 
Numarul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de munca vacante de la 
inceputul anului şi pâna la 31.10.2015 a fost de 4.454 persoane. In urma acordării acestor 
servicii  s-a reuşit plasarea în munca a 3.233 persoane, din care: 2.446 persoane in locuri de 
munca pe perioada nedeterminata, 789 persoane in locuri de munca pe perioada 
determinata.   

 

Dinamica ocuparii locurilor de munca vacante in perioada ianuarie-octombrie 2015 

 

Procentul de ocupare de 72,13% este 
rezultatul acordarii serviciilor de consiliere 
si medierea muncii . Acest grad de 
ocupare reflecta implicarea personalului 
cu atributii de consiliere si mediere astfel 
incat agentii economici sa poata  recruta 
persoane care sa corespunda cerintelor 

luna Locuri de munca 
declarate vacante 

Locuri de munca 
ocupate 

Rata de ocupare a 
locurilor de munca 
declarate vancate 

Ianuarie 381 203 53,28 

Februarie 475 287 60,42 

Martie  724 533 73,62 

Aprilie  546 446 81,68 

Mai  472 440 93,22 

Iunie 348 245 70,40 

Iulie  363 274 75,48 

August 321 221 68,85 

Septembrie 457 298 65,21 

Octombrie 395 286 72,41 

total 4.482 3.233 72,13 


