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VIITORUL TĂU E ÎN MÂINILE TALE ! 

 
  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Botoşani a 
organizat joi, 10 decembrie 2015, începând cu ora 13.30  -  

Seminarul cu tema : 

 

”Viitorul tău e în mâinile tale ! “ 

 

Data de 10 decembrie 2015 este zi aniversară pentru Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi a  structurilor sale 

teritoriale deoarece se împlinesc 17 ani de activitate pe piaţa 

forţei de muncă din Romania . Acest eveniment şi-a propus să 

creeze un canal de comunicare cu viitorii absolvenţi care au aflat 

informaţii utile pentru dezvoltarea lor profesionala şi anume : 

tendinţele pe piaţa muncii astfel încât aceştia să facă o alegere 

corectă în ceea ce priveşte înscrierea în învăţământul superior 

pentru un domeniu de activitate care să le permită o integrare 

rapidă după absolvirea facultăţii sau să urmeze un program de 

formare profesională în meserii solicitate de angajatori  . 

În cadrul acestei întâlniri s-au distribuit broşuri realizate în cadrul 

Proiectului “FII ACTIV LA ORICE  VÂRSTĂ”. 
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400 locuri de muncă 

vacante în Portugalia 

 

 
 

 

 
Termenul limită pentru depunerea dosarelor la A.J.O.F.M. Botoşani este de 21 decembrie 2015. 
Selecţia persoanelor înscrise va avea loc în perioada 13-14 ianuarie 2016 în localitatea ROMAN 
judeţul NEAMŢ . 
 

OFERTA: 
 400 locuri de muncă; 
 vârsta 18 – 50 ani; 
 persoane cu condiție fizică bună; 
 fără antecedente penale; 
 durata contractului: începând din februarie / martie 2016 pânã în mai / iunie 2016, cu 

posibilitatea de integrare permanentã în cadrul companiei; 
 salariul de bazã lunar (saptamana de lucru 40 orã, 5 zile lucrãtoare pe sãptãmânã): 505 -

724,94 Euro/brut/luna; salariu lunar cu ore suplimentare (48 de ore saptamana de lucru, 6 
zile lucrãtoare pe sãptãmânã): 842,02 – 1192,02 Euro/brut/luna; 

 cazarea este oferită de către angajator contra unei sume de 1 euro/zi; 
 angajatorul oferã platã în avans a drumului pana in Portugalia, iar aceasta se deduce din 

primele salarii); angajatorul oferã valoarea de cãlãtorie înapoi acasã, în cazul în care 
angajatul rãmâne pânã la sfârșitul campaniei (data urmeazã sã fie stabilite în cursul lunii 
mai); 

 
Persoanele interesate, sunt aşteptate la sediul AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE 
MUNCĂ BOTOŞANI – Compartimentul EURES, Str. Colonel Tomoroveanu, nr.2, camera 224,Botoşani, 

pentru depunerea dosarelor— doamna Gabriela Drobotă 

 

Documentele necesare înscrierii sunt următoarele:  
       -cerere tip, anexa 3 bis (se completeaza la sediul agentiei ); 

- Formular de inregistrare (transmis de firmele potugheze) in limba romana 
       -Carte de identitate sau pasaport;  
       -CV Europass în limba română (tipizat);  
       -adeverinţă medicală cu menţiunea ―apt pentru muncă‖; 
       -cazierul judiciar valabil; 
 
 
               

      INFORMATII SUPLIMENTARE: tel 0231/536791. 

 

 

 

 

 
 



Pagină 3 PIATA MUNCII IN JUDETUL BOTOSANI 

 

    Situatia statistica a  somajului inregistrat 
. 

La sfarsitul lunii noiembrie  2015, un  număr total de 7.071 persoane sunt înscrise în evidentele  AJOFM 

Botoşani, din care 2.919  femei.  Din cele 7.071 persoane inregistrate, 1.421 persoane sunt şomeri indemnizati, 
iar 5.650 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 
octombrie 2015 cu 111 persoane.  

Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienta situatia se prezinta astfel : din  1.421 

şomeri indemnizaţi, un număr de 919 beneficiază de indemnizaţie urmare disponibilizarilor curente si colective 

de personal  iar 502 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 41,86% 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 7071 1230 399 1353 2015 945 1129 



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  

       

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ                                                                                                                                                                                                                                          
ORGANIZATE ÎN ANUL 2015 

 

In perioada ianuarie-noiembrie 2015 s-au demarat  35 programe de formare profesională la care 

s-au inscris un numar total  de 844 someri astfel : 

 

 
 

 

Denumirea programului de numar şomeri înscrisi număr programe de formare 

operator calculator electronic si 45 2 

operator confectioner industrial 94 4 

lucrător în comerţ 167 7 

agent de securitate 74 3 

cosmetician 20 1 

frizer 44 2 

bucătar 80 3 

zidar pietrar tencuitor 18 1 

tinichigiu carosier 18 1 

patiser 77 3 

manichiurist-pedichiurist 17 1 

ospatar 135 5 

Competente in limba engleza 27 1 

Comunicare in limba germana 28 1 

total 844 35 

Formarea profesională continuă asigură 
integrarea pe piaţa muncii motivat de faptul 

că  prin dezvoltarea competenţelor şi 
abilităţilor profesionale se realizează 

adaptarea persoanelor la condiţiile social-
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