E U R E S - în sprijinul angajatorilor
Angajatorii sunt asistaţi în găsirea
persoanelor de care au nevoie pentru
ocuparea posturilor vacante.
Portalul EURES european – secţiunea
„Angajatori”
Pentru informaţii referitoare la piaţa muncii din
statele UE/SEE şi Elveţia, accesaţi secţiunea
„Informaţii privind piaţa muncii”.
Pentru anunțarea locurilor de muncă vacante,
accesaţi secţiunea „Condiţii de viaţă şi de
muncă”, subsecţiunea
„Publicare loc de
muncă”.
Înregistraţi-vă la secţiunea pentru „Angajatori” şi
astfel puteţi vedea CV-urile candidaţilor potriviţi
şi în consecinţa să-i contactaţi.

Link-uri utile:
www.anofm.ro
(Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea Forţei de Muncă)
www.eures.anofm.ro (Portalul Naţional Eures)
www.eures.europa.eu
(Portalul
European
EURES) www.mmuncii.ro (Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice)
www.cnas.ro (Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate)
www.cnred.edu.ro
(Centrul
Naţional
de
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)
www.inspectmun.ro (Inspecţia Muncii)
www.cnpp.ro (Casa Naţională de Pensii Publice)
www.onrc.ro (Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului)
www.igi.mai.gov.ro (Inspectoratul General pentru
Imigrări)

Mai multe informaţii

Pentru întrebări legate de
legalitatea și
corectitudinea întocmirii contractelor de muncă în
străinătate, Ministerul Muncii și Protecției Sociale,
prin Inspecția Muncii, a pus la dispoziția
cetățenilor o linie telefonică, apelabilă la numele
021.302.70.52 și 021.302.70.53 de luni până
vineri, în intervalul orar 8.00 – 18.00.
Pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale
www.mmuncii.ro/Domeniul Muncă/ Mobilitatea
Fortei de Muncă, găsiți
Ghidul lucrătorului
român, elaborat în colaborare cu Ambasadele
României şi Corpul ataşaţilor pe probleme de
muncă şi sociale pentru sprijinirea cetăţenilor
români care muncesc sau doresc să muncească
într-un stat al UE.

Cauţi un loc de muncă în Europa ?

E U R E S te poate ajuta!

Lista agentiilor de plasare autorizate poate fi
consultată aici: www.inspectiamuncii.ro

REGISTRUL NAŢIONAL de evidenţă a agenţilor
de muncă temporară autorizaţi: www.mmuncii.ro
Pagina web a Ambasadei României la Londra:
http:/londra.mae.ro/Secțiunea BREXIT, oferă
informații privind drepturile cetățenilor UE în UK.

www.anofm.ro
www.eures.anofm.ro
www.eures.europa.eu

Ce este EURES?
Reţea de cooperare între Autoritatea Europeana
a Muncii, serviciile publice de ocupare a forţei
de muncă din Statele Membre ale SEE¹ inclusiv
Elvetia şi alte organizaţii partenere implicate pe
piaţa muncii (sindicate, patronate, firme private
de plasare).
În Romania, Reţeaua EURES este constituită din
Biroul Naţional de Coordonare (ANOFM), 42
membri EURES (41 de agenţii judeţene pentru
ocuparea forţei de muncă, Agenţia Municipală
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti) și
partenerii:
Blocul
Național
Sindical
și
Lugera&Makler.
Potrivit
Regulamentului
UE
2016/589
al
Parlamentului European, EURES oferă persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatorilor
o varietate de servicii de calitate:
 informaţii de bază privind portalul şi reţeaua
EURES. Portalul EURES reprezintă o bază de
date cu locurile de muncă vacante în spaţiul
european, cu CV-urile persoanelor aflate in
căutarea unui loc de muncă în UE/SEE;
 informaţii de bază referitoare la condiţiile de
viaţă şi de muncă, din ţara de destinaţie;
 asistenţă la redactarea cererilor de locuri de
muncă şi a CV-urilor precum și la încărcarea
unor astfel de cereri de locuri de muncă şi CV-uri
pe portalul EURES;
 ajută angajatorii prin furnizarea de informaţii cu
privire la oportunităţile de recrutare, inclusiv
informaţii şi asistenţă la formularea fişei postului
pentru locurile de muncă vacante;
 oferă lucrătorilor sau angajatorilor informaţii
generale cu privire la asistenţa după recrutare,
cum ar fi formare în domeniul comunicării
interculturale, cursuri de limbă şi sprijin pentru
integrare.
¹SEE - Spațiul Economic European: UE și Islanda, Norvegia, Liechtenstein

E U R E S - în sprijinul solicitanților de locuri
de muncă
Folosind serviciile EURES beneficiaţi de:
 locuri de muncă verificate;
 servicii de mediere gratuite;
 dobândirea de noi abilitaţi din punct de vedere
profesional şi personal;
 contactul cu o nouă experienţă, îmbunătăţirea
cunoştinţelor sau învăţarea unei limbi străine.
Persoanele aflate în căutarea unui loc de
muncă în statele membre UE/SEE, pot accesa
sprijin financiar pentru deplasare la interviu,
relocare, curs de limbă sau recunoaștere
calificări prin intermediul proiectelor Your First
EURES Job. ANOFM este co-aplicant alături
de YFEJ Suedia și Italia. Mai multe informații:
www.yourfirsteuresjob.eu/en/home
ATENȚIE! Înainte de deplasarea în statul de
destinație, vă rugăm să consultați site-ul
Ministerului Afacerilor Externe, Condiții de
calătorie
http://www.mae.ro/travel-conditions,
pentru a vă informa cu privire la condițiile de
intrare în statele de destinație sau pe care le
tranzitați.
Un cetăţean român işi poate căuta un loc de
muncă în oricare din statele: UE/SEE şi Elveţia.

Consultați consilierii EURES !!!

Datele de contact ale consilierilor le gasiți pe:
Portalul EURES european:www.eures.europa.eu
Portalul EURES naţional: www.eures.anofm.ro

Portalul EURES
„Solicitanti
de

european locuri
de

secţiunea
muncă“

 Selectaţi opţiunea „Căutarea unui loc de
muncă" şi accesaţi posturile vacante din 31
de ţari europene, actualizate în timp real;
 Înregistraţi-vă la secţiunea „Solicitanţi de
locuri de muncă", creaţi-vă un CV într-o
limbă de circulaţie europeană pentru a fi
vizualizat de angajatorii înregistraţi pe acest
portal şi de consilierii EURES care pot
asista
angajatorii
în
identificarea
candidaţilor potriviţi;
 Accesaţi secţiunea „Condiţii de viaţa şi de
muncă" pentru informaţii legate de situaţia
locurilor de muncă, şi despre condiţiile de
viaţă şi de muncă dintr-o altă ţară SEE.

