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Locuri de muncă prin EURES 
Portalul EURES Romania (www.eures.anofm.ro) 
oferă peste 1000 de locuri de muncă vacante în 
Uniunea Europeană. Ofertele de locuri de muncă 
provin din următoarele ţări: Belgia, Bulgaria, 
Danemarca, Finlanda, Germania, Luxemburg, 
Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, 
Polonia, Portugalia, Republica Cehă şi Spania, 
după cum urmează: 
Belgia: - ciontolitor tranşator carne, - macaragiu, 
- tehnician reţele de telecomunicaţii, - 
electrician; Bulgaria: - matriţer, - 
turnător;Danemarca: - lucrător în agricultură 
(culegător de mazare); 
Finlanda: - ospătar; - măcelar tranşator carne 
pui, - lucrător în agricultură;Germania: - 
montator sisteme fotovoltaice, - analist AX, - 
inginer software, - ospătar; - bucătar; - 
recepţioner, cofetar, - sudor, tehnician 
mecatronică, - fizioterapeut, - vopsitor auto, - 
personal servire clienţi, - contabil, - inginer 
construcţii civile, - macaragiu, zidar, - electrician 
în construcţii, - şofer camion, - mecanic 
instalaţii sanitare, programator PLC, etc.; 
Luxemburg: - senior tehnician CHROME 
(tehnician în ştiinţele inginereşti);Malta: - 
operator matriţe plastic; 
Marea Britanie: - îngrijitor persoane; - sudor, - 
operator maşină automată îndoire, stivuitorist, 
operator CNC, lenjer/croitor, - asistent medical; 
Norvegia: - frizer; Olanda: - culegător căpşuni, - 
florar, - instalator încălzire centrală şi de gaze, - 
sudor, - lăcătuş confecţii metalice;  
Polonia: - specialist în relaţii cu clienţii; 
Portugalia: - culegător zmeură, mure şi afine; 
Republica Cehă: - tehnician la maşini de cusut, - 
operator CNC, - forjor; Spania: - agricultor, - 
tehnician. 
Spania- muncitor in agricultura 
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Rata somajului 

 

Din datele statistice ale lunii martie 2018 se 

constată că numărul total al şomerilor 

înregistraţi la A.J.O.F.M. Vaslui a fost de 17855 

persoane (2743 şomeri indemnizaţi şi 15112 

şomeri neindemnizaţi), în scădere cu 254 

persoane faţă de luna precedentă. şi  tot în 

scădere  cu  465 persoane comparativ cu luna 

martie 2014.  

La nivelul Județului Vaslui rata șomajului la 31 

martie 2018 este de 9.13 %, mai mica cu 1.76 pp 

fata de luna martie 2017 (10.89%) și în scădere 

cu 0.31 pp fata de cea din luna anterioara când 

se înregistra valoarea de 09.44%. 

Din totalul șomerilor înregistrați la nivelul 

Județului Vaslui, 1.310 au fost șomeri 

indemnizați și 11.467 neindemnizați.  

In ceea ce privește repartizarea șomerilor în 

mediul rural/urban: 

-Număr șomeri înregistrați în mediul urban – 

1.496  

-Număr șomeri înregistrați în mediul rural – 

11.281 

 

Persoane beneficiare de măsuri active la data de 

31.03.2018 

Au beneficiat de servicii de mediere, în vederea 

ocupării unui loc de muncă un numar de 2.529 

de șomeri aflați în evidența AJOFM Vaslui, din 

care 894 sunt șomeri din mediul urban și 1.635 

șomeri din mediul rural. 

Au beneficiat de consiliere și informarea în 

carieră un număr de 1.680 de persoane aflate în 

evidența AJOFM Vaslui din care: 555 provin din 

mediul urban și 1.125 din mediul rural. 

 

Au beneficiat de prime un număr de 70 șomeri 

aflați în evidența AJOFM Vaslui: 36 de șomeri au 

beneficiat de completarea veniturilor,   24 

șomeri au beneficiat de prima de activare, 8 

someri au beneficiat de prime de mobilitate (4 

șomeri din mediul urban și 4 șomeri din mediul 

rural), 2 absolventi au beneficiat de primă de 

inserţie. 

 

 

Formare profesională 

 

Planul de formare pentru anul 2018 cuprinde un 

număr de 59 de programe de formare 

profesională pentru un număr de 1015 de șomeri 

și 48 de deținuți. 

AJOFM Vaslui va organiza în  anul 2018 cursuri 

de calificare pentru următoarele meserii/ 

calificari: agent de securitate, barman, brutar, 

bucătar, coafor, cofetar-patiser, contabil, 

cusător piese din înlocuitori, casier, formator, 

frizer, inspector (referent) resurse umane, 

inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, instalator înstalaţii tehnico-sanitare şi 

de gaze, lucrător în comerţ, lucrător în cultura 

plantelor, manager proiect, manichiurist-

pedichiurist, pizzar, etc. 

În luna martie 2018  a fost deschise 3 programe 

de formare profesională, pentru 54persoane din 

evidenţa agenţiei, pe agentii locale si în meserii 

precum:  

Vaslui – barman – 13 persoane 

Bârlad :  

- barman – 21 persoane 

- instalator instalaţii tenhico-sanitare şi de gaze -

20 persoane. 


