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In atentia angajatorilor si persoanelor 

aflate in cautarea unui loc de 

ANOFM a lansat  Serviciul Electronic de Medierea Muncii 

 Portalul Serviciul Electronic de Medierea Muncii ( 
http://www.semm.ro) lansat de ANOFM urmăreşte să asiste persoanele aflate 
în căutarea unui loc de muncă, precum şi angajatorii în identificarea perso 
nalului corespunzător, în condiŃii de securitate şi confidenŃialitate. 

Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, portalul oferă urmă-
toarele facilităŃi: 

1. Dacă persoana este deja înregistrată în evidenŃele ANOFM, are un cont deja 
creat in cadrul portalului, activarea acestuia se poate face online(daca exista un e-
mail setat in baza noastra de date) sau la unitatile teritoriale ANOFM;  
2. Dacă persoana nu este înregistrată în evidenŃele ANOFM, se poate înregistra 
folosind formularul de înregistrare al portalului.  
3. Persoanele interesate în găsirea unui loc de muncă pot căuta ofertele de locuri de 
muncă, după anumite criterii 
4. Publicare CV şi scrisoare de intentie 
5. Modificare date de contact (personale doar pentru utilizatori inscrisi prin interme-
diul portalului) 
6. Afişarea listei de candidaturi (CV-uri), pentru un utilizator persoană în căutarea 
unui loc de muncă autentificat 

Pentru angajatori, portalul oferă următoarele facilităŃi: 

1. Dacă angajatorul a depus anterior o oferta de locuri de munca vacante la struc-
turile teritoriale ale ANOFM, contul lui in cadrul portalului a fost deja creat, iar acti-
varea se poate face online sau la unitatile teritoriale ANOFM;  
2. Daca angajatorul nu a mai depus pana acum o oferta de locuri de munca vacante 
trebuie sa depuna o oferta la unitatile teritoriale ANOFM pentru a i se genera auto-
mat cont de acces. 
3. Angajatorii pot căuta, în baza de date, persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă 
Angajatorii pot vizualiza detalii despre persoana în căutarea unui loc de muncă 
4. Angajatorii pot vizualiza detalii -Afişarea listei de oferte de locuri de muncă pen-
tru un utilizator angajator autentificat locurile de muncă disponibile în acest portal 
se regăsesc în oferta de locuri de muncă a portalului Eures Europa. 
Functionalitatea importanta adusa de portalul Serviciul Electronic de Medierea 
Muncii pentru beneficiarii serviciilor oferite de către ANOFM, prin structurile  teritori-
ale, este aceea că realizează automat corespondenta intre ofertele de locuri de 
munca depuse de angajatori si cererea de munca constituita pe baza cv-urile per-
soanelor in cautare de locuri de munca vacante; portalul notifica automat persoana 
in cautarea unui loc de munca de aparitia unei oferte corespunzatoare cv-ului aces-
tuia.  
SEMM publică zilnic statistici în ceea ce privește numărul de oferte de locuri de 
muncă vacante existente la nivel national, actualizarea ofertelor având loc zilnic, în 
mod automat . 
Serviciul electronic de mediere a muncii permite ca toate ofertele de locuri de 
muncă disponibile în România să fie preluate de portalul eures.europa.eu. 
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Protectia drepturilor cetatenilor români 
care lucreaza în strainatate si 

sistemele de securitate sociala 

∗  

 

 

EURES 

In  

sprijinul 

solicitantilor 

de locuri de 

munca 

 Formulare europene in domeniul securitatii sociale pe care le gestioneaza Agentia Judeteana pentru Ocu-
parea Fortei de Munca Botosani : 

⇒ E 301 pentru certificarea perioadelor de asigurare pentru şomaj 

⇒ E 302 pentru certificarea informaŃiilor referitoare la membrii de familie cu domiciliul in Romania aflati in intretine-
rea somerului din alt stat membru 

               De asemenea, pentru aplicarea dispoziŃiilor noilor regulamente, sunt prevăzute următoarele documente 
portabile care circulă numai în relaŃia instituŃie - client - instituție: 
U1 - certifică perioadele de asigurare care vor fi luate în considerare pentru acordarea prestaŃiilor de şomaj/este 
echivalentul lui E 301 în circuitul instituŃie-client-instituŃie 
U2 - certifică perioada în care un şomer îşi menŃine dreptul la prestaŃii de şomaj atunci când îşi caută de lucru în alt 
stat membru/înlocuieşte E 303 în circuitul instituŃie - client - instituŃie 
U3 - menŃionează circumstanŃele de natură să afecteze dreptul la prestaŃii potrivit legislaŃiei pe care o aplică instituŃia 
care emite documentul /înlocuieşte parŃial E 303 în circuitul instituŃie - client - instituŃie şi este complementar unui U2 

              InstituŃia din România competenteă pentru eliberarea formularelor de mai sus este agenŃia judeŃeană pentru 
ocuparea forŃei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinŃă a solicitantului. 
              Pe teritoriul statelor UE/SEE, are competenŃă pentru eliberarea formularelor de mai sus instituŃia omoloagă 

Î In perioada ianuarie-februarie-2013, AJOFM Botosani a desfasurat activitatea de 
consiliere si informare a cetatenilor români care lucreaza sau doresc sa lucreze în strainatate 
privind legislatia aplicabila, drepturile si obligatiile pe care le au în calitate de angajat pe 
teritoriul unui alt stat etc., activitate care s-a concretizat în primirea si solutionarea unor 
solicitari de informatii. 

AJOFM Botosani nu a înregistrat în aceasta perioada nici o petitie scrisa din  partea 
persoanelor care au beneficiat de un contract de munca în strainatate. 

In calitatea sa de serviciu public de ocupare din al unui stat membru UE, are 
prin atributiile sale aplicarea prevederilor europene referitoare la coordonarea sistemelor de 
securitate sociala . 

În perioada ianuarie-februarie 2013 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de 
Munca Botosani a primit de la persoane fizice interesate 19 cereri pentru eliberarea 
formularelor europene E301, în vederea certificarii perioadelor de asigurare realizate în 
sistemul asigurarilor pentru somaj din România, pentru obtinerea prestatiei de somaj în Italia 
(16 cereri ), Germania (1 cerere)  respectiv Spania ( 1 cerere).Irlanda(1 cerere). 

Pentru certificarea legata de membrii familiei unei persoane aflate in somaj care 
trebuie luati în considerare la calculul prestatiilor, în cadrul AJOFM Botosani au fost primite 12 
solicitari pentru care s-au completat formularele E302, pentru institutia competenta din 
Spania 11 cereri, pentru institutia competenta din Italia 1 cerere. 

Formularele europene pot fi descarcate  de la adresa 

http://www.botosani.anofm.ro 

Sectiunea Formulare utile 
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Actiunile de informare  si consiliere privind cariera desfasurate 
in scoli,  

conform Protocolului incheiat intre Agentia Nationala pentru 
Ocuparea Fortei de Munca si Ministerul Educatiei, Cercetarii 

Tineretului, desfasurate in luna februarie 2013 

 

 In luna februarie 2013 s-a semnat un Protocolul de colaborare in cadrul Proiectului „MinŃi deschise, 
porŃi deschise” iniŃiat de către AsociaŃia „Renaşterea Botoşăneană”, în parteneriat cu Primăria Municipiului 
Botoşani, cu participarea „Corpului Păcii” („Peace Corps USA”) . In cadrul acestui proiect AJOFM Botosani are 
urmatoarele responsabilitati : 

1.Furnizarea, in mod gratuit , in conditiile legii, a datelor si informatiilor solicitate de beneficiarul 
proiectului necesare pentru indeplinirea atributiilor sau, dupa caz, a  obligatiilor detinute potrivit dispozitiilor 
legale in vigoare si a protocolului incheiat intre parti , in vederea realizarii urmatoarelor obiective: 

⇒  Creşterea şanselor de integrare a romilor prin angajarea lor în muncă, depăşind tendinŃele de 
discriminare care se mai manifestă încă în societatea noastră. 

⇒  Sprijin efectiv pentru tinerii selectaŃi în dezvoltarea lor personală şi construirea unei cariere 
profesionale. 

2. Prezentarea serviciilor pe care le poate furniza AJOFM Botosani  – grupului tinta din cadrul proiectului 
„MinŃi deschise, porŃi deschise”  

3. Participarea la targurile de cariera organizate in cadrul proiectului si la orice alte activitati in legatura 
cu  obiectivul proiectului. 

TRANZITIA DE LA SCOALA TRANZITIA DE LA SCOALA TRANZITIA DE LA SCOALA TRANZITIA DE LA SCOALA     

LA VIATALA VIATALA VIATALA VIATA    

ACTIVAACTIVAACTIVAACTIVA    

DATA Institutia de invatamant/clasa TEMATICA 

28.02.2013 Liceul Tehnologic “Elie Radu”Botosani 
Clasa a XII-a A 

Utilitatea activitatii de ex-
plorare a ocupatiilor si profe-
siilor 

28.02.2013 Liceul Tehnologic “Elie Radu”Botosani 

Clasa a XII– B 

Prezentarea de informatii 
referitoare la serviciile oferite 
de catre AJOFM  Botosani 

28.02.2013 Liceul Tehnologic “Elie Radu”Botosani 
Clasa a XII– C 

Descrierea principalelor 
tehnici de cautare si identifi-
care a locurilor de munca va-
cante 

PROIECTUL “MINTI DESCHISE PORTI PROIECTUL “MINTI DESCHISE PORTI PROIECTUL “MINTI DESCHISE PORTI PROIECTUL “MINTI DESCHISE PORTI 

DESCHISE”DESCHISE”DESCHISE”DESCHISE”    



Str. Colonel Tomoroveanu, nr.2, 

loc. Botosani, jud.Botosani 

AAAAGENTIAGENTIAGENTIAGENTIA     JUDETEANAJUDETEANAJUDETEANAJUDETEANA     PENTRUPENTRUPENTRUPENTRU     OCUPAREAOCUPAREAOCUPAREAOCUPAREA     FORTEIFORTEIFORTEIFORTEI     DEDEDEDE     MUNCAMUNCAMUNCAMUNCA     

BOTOSANIBOTOSANIBOTOSANIBOTOSANI     

Telefon: 0231 536791 

Fax: 0231 536793 

email : ajofm@bt.anofm.ro 

Situatia locurilor de munca vacante poate fi accesata la adresa  

 

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

Tehnoredactare : Furtuna Cristina—consilier; Vranciuc Gabriela—inspector 

Situatia statistica a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca 
inregistrate in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de 

Munca  la 28.02.2013 

La sfarsitul lunii februarie  2013, un  numar total de 7.316 persoane sunt inscrise in evidentele  AJOFM 
Botoşani, din care 2.583 femei.  Din cele 7.316 persoane inregistrate, 3.588 persoane sunt şomeri indemnizati, iar 
3.728 sunt persoane aflate in cautarea unui loc de munca, inscrise in evidentele agentiei fara a beneficia de 
drepturi banesti. Numarul total de şomeri inregistreaza o usoara scadere comparativ cu luna ianuarie  2013 de 97 
persoane.  

Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienta situatia se prezinta astfel : din  3.588 
someri indemnizati, un numar de 2.928 beneficiaza de indemnizatie urmare disponibilizarilor curente si colective de 
personal  iar 660 persoane  beneficiaza de indemnizatie de somaj urmare absolvirii unei forme de invatamant. Numarul 
absolventilor indemnizati a scazut  cu 267 persoane comparativ cu luna ianuarie  2013. 

 Distributia numarului de şomeri pe principalele localitati din judetul Botoşani arata astfel: 

  Botoşani -    1.822 şomeri din care   686 femei;  Dorohoi -        496 şomeri din care   211 femei; 

  Bucecea  -        96 şomeri din care     34 femei;  Darabani -       295 şomeri din care   144 femei; 

  Flămânzi  -      114 şomeri din care     36 femei;  Saveni      -     116 şomeri din care     45 femei; 

  Stefanesti -     246 şomeri din care     83 femei. 

Municipiile Botosani si Dorohoi inregistreaza cele mai mari valori deoarece in aceste localitati sunt 
gestionate cele mai multe  locuri de munca si implicit cele mai multe disponibilizari iar Orasul Bucecea cele mai 
mici valori motivat de faptul ca se afla la distanta cea mai mica de Municipiul Botosani iar mobilitatea fortei de 
munca este crescuta comparativ cu celelalte localitati. 

Din analiza situatiei şomajului inregistrat pe categorii de varsta la data de 28.02.2013, se constata ca ponderea 
cea mai mare  o detine in aceasta luna  persoanele cu varste cuprinse intre 40 - 49 de ani (28,29%) – 2.070 urmata 
de persoane  cu varste cuprinse intre 30 si 39 de ani (21,36% – 1.563 , persoane peste 55 de ani ( 16,09% ) – 1.177 , 
tineri  cu varsta pana la 25 de ani 14,79%) – 1.082 persoane,  , persoane cu varsta cuprinsa intre 50-55 de ani (13,20%) 
– 966  , iar ponderea cea mai mica se inregistreaza in randul  somerilor cu varsta intre 25 – 29 de ani (6.26% ) – 
458 persoane. 

 Distributia somerilor pe categorii socio-profesionale indica faptul ca 63,85% respectiv 3.911 persoane 
inregistrate in baza noastra de date au nivel de instruire primar, gimanzial sau profesional , 27.18% respectiv 1.665 
persoane au  
                Distributia somerilor pe categorii socio-profesionale indica faptul ca 72,18%, respectiv 5.281 persoane 
inregistrate in baza de date a AJOFM Botosani au nivel de instruire primar, gimnazial sau profesional ,21,87% 


