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Ce este EURES? 
EURopean Employment Services 

= Serviciile Europene de Ocupare 

EURES reuneşte Serviciile publice de Ocupare din ţările 
Ariei Economice Europene (AEE) inclusiv Elveţia, precum 
şi instituţiile cu preocupări în ocuparea forţei de muncă, 
cum sunt sindicatele şi organizaţiile angajatorilor, sub 

auspiciile Comisiei Europene 



EURES – ÎN SPRIJINUL ANGAJATORILOR 

ŞI AL PERSOANELOR AFLATE ÎN CĂUTAREA 

UNUI LOC DE MUNCĂ 



 Odată cu aderarea României la Uniunea 

Europeană, 01.01.2007, aveţi dreptul să vă 

găsiţi un loc de muncă în acest spaţiu, dar şi să 

trăiţi acolo şi să beneficiaţi de acelaşi tratament 

ca şi cetăţenii celorlalte state membre ale  

Uniunii Europene 



Serviciile Publice de Ocupare reunite în 

cadrul EURES pot ajuta atât persoanele 

aflate în căutarea unui loc de muncă, să 

îşi găsească serviciul potrivit, cât şi 

angajatorii, să angajeze persoanele cu 

cele mai bune aptitudini, pentru a-şi 

ocupa locurile de muncă vacante. 



  

 EURES  dispune de 2 instrumente de lucru:  

 

A. Tehnic (portalul EURES al locurilor de muncă vacante la 

nivel european, www.eures.europa.eu.) 

 

•Portalul este folosit atât de consilierii EURES (încărcare 

oferte şi informaţii )  cât şi de PCLM şi Angajatori (căutare loc 

de muncă/promovare oferte/informaţii ) 

 

•Pe portal sunt afişate informaţii referitoare la: 

- locurile de muncă vacante 

- condiţiile de muncă şi de viaţă din statele SEE 

- înregistrare CV-uri  

- înregistrare angajatori.      

Organizarea EURES la nivel european  



  

 B. Uman - reţeaua formată din peste 750 de consilieri care 

asigură un contact zilnic cu solicitanţii de locuri de muncă şi 

angajatorii din UE/SEE. 

 

•Consilierii EURES – sunt angajaţi ai SPO, ai sindicatelor şi 

patronatelor (mai ales în cazul parteneriatelor transfrontaliere) 

 

•Consilierii sunt instruiţi la nivel naţional/european pe diverse 

teme generale: mobilitatea muncii, resurse europene, 

securitate socială, impozitare, cadrul legal al EURES, 

managementul  proiectelor, organizarea activităţii zilnice. 

Organizarea EURES la nivel european  



  EURES - în România 

43  Consilieri EURES, distribuiti în toate agenţiile de ocupare 
judeţene/AMOFM Bucureşti/ ANOFM 

 

Experţi instruiţi la nivel european, pe probleme de mobilitate 
(securitate socială, fiscalitate, etc.) 

 

Instrument - portalul naţional EURES,   www.eures.anofm.ro 

 

Coordonaţi de Direcţia Relaţii Internaţionale, Eures şi Mediere 
din cadrul ANOFM 

 

 

 
 

 

 

http://www.eures.anofm.ro/


Obiectivele 

reţelei 

EURES 

 Servicii de informare, consiliere şi mediere 

oferite GRATUIT tuturor clienţilor. 

 

  Transparenţa locurilor de muncă vacante.  

 

   Facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în 
interiorul UE/SEE. 
 

   EURES este mult mai mult decât portalul pentru 

mobilitatea forţei de muncă, www.eures.europa.eu 

 

    În regiunile transfrontaliere europene, 

EURES oferă informaţii referitoare la probleme    

legate de naveta lucrătorilor în zona de frontieră 

http://www.eures.europa.eu/


SERVICIILE OFERITE DE EURES 

ROMÂNIA 

  Informare cu privire la: 

        - condiţii de muncă şi de viaţă din statele UE 

       - piaţa muncii  

       - ofertele de locuri de muncă 

           - întocmire CVuri 

  Consiliere:  

    - angajatorilor (la întocmirea ofertelor, determinarea 

grupului ţintă în funcţie de situaţia pieţei muncii) 

    - persoanelor în căutarea unui loc de muncă 

(întocmire CV Europass, încărcare pe portal  

EURES) 

  Mediere:  

           - burse ale locurilor de muncă 

 



HARTA SERVICIILOR  
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Pagina de gardă a portalului EURES european: 

 



Pagina de gardă a portalului EURES naţional: 

 



Pagina Solicitantului de loc de muncă: 



            REGULAMENTUL DE APLICARE A 

REGIMURILOR DE SECURITATE SOCIALA 

Odata cu intrarea Romaniei în UE, a început aplicarea Regulamentelor CEE nr. 1408/ 1971, 
574/ 1972 şi 57/ 2008, privind aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, 
persoanelor care desfăşoară activităţi independente şi membrilor familiilor acestora care 
se deplasează în cadrul Comunităţii Europene.  

 

Începând cu 01.05.2010 au intrat în vigoare noile Regulamente CEE nr 883/ 2004 şi 987/ 2009, 
acestea având în vedere modernizarea şi uşurarea aplicării regulamentelor deja 
existente, prin schimbul electronic de date. 

 

Date fiind diferenţele majore care există între legislaţiile interne cu privire la persoanele 
reglementate, s-a impus aplicarea acestor regulamente unitar, la nivelul UE. 

 

În ceea ce priveşte activitatea AJOFM, Regulamentele au în vedere încurajarea mobilităţii 
lucrătorilor, în sensul facilitării căutării de locuri de muncă în diferite state membre. Este 
aşadar necesar să se asigure o coordonare modernizată, mai completa şi mai eficientă 
între regimurile de asigurări de şomaj şi serviciile de ocupare a forţei de muncă din toate 
statele membre UE. 

  



Regulamentul 1408/ 1971 prevede, în cadrul schimburilor de informaţii între 

instituţiile competente în materie de şomaj din statele membre UE, utilizarea a 

două formulare standard şi anume: 

 

► E301 - atestat privind perioadele ce trebuie luate în considerare pentru 

 acordarea  prestaţilor de şomaj (stagiu de cotizare) 

 

► E302 - atestat privind membrii de familie ai persoanei aflate în şomaj ce trebuie 

 luaţi în considerare pentru calculul prestaţiilor de şomaj 

 

Formularele E301 şi E302 circula şi în prezent, în perioada de tranziţie la schimbul 

electronic de date, conform Deciziei E1 a Comisiei Administrative a CEE şi 

Parlamentului European, până la alinierea sistemelor informatice între statele 

membre. 



În ceea ce priveşte noile regulamente, aplicabile începând cu data de 01.05.2010, 883/ 2004 
respectiv 987/ 2009, noutatea este reprezentată de posibilitatea schimburilor electronice 
de date.  

 

Comunicarea electronică reprezintă un mod rapid şi fiabil de a face schimb de date, 
procedurile fiind accelerate, în beneficiul tuturor celor implicaţi (SPO si client). 

 

În conformitate cu dispoziţiile acestor regulamente, transferul de date între statele membre 
se face fie direct între instituţii (AJOFM şi echivalentul acesteia în alt stat) fie prin 
intermediul organismelor de legătură (ANOFM şi echivalentul acesteia), în termenele 
stabilite prin normele de aplicare. De asemenea se asigură servicii uşor accesibile 
destinate clienţilor, beneficiari de prestaţii de şomaj. 

 

Cele două regulamente noi se aplică în relaţia cu statele membre ale UE. În schimb, în relaţia 
cu celelalte state (membre SEE) continuă să se aplice regulamentele 1408 şi 574. 

 



În aplicarea prevederilor noilor regulamente circulă două tipuri de documente: 

 

► documente portabile, în relaţia instituţie – client 

  ♦ U1 – echivalent E301 

  ♦ U2 – echivalent E303 

  ♦ U3 – date suplimentare în completare pt U2 

►sed- uri ( documente electronice structurate), în relaţia între instituţii 

  ♦ U001 ÷ U019 si U028, acestea fiind folosite în particular pentru situaţii 

specifice fiecărui client 

 

Spre deosebire de cele vechi, formularele noi sunt mult mai detaliate, în ceea ce 

priveşte informaţia furnizată către instituţia destinatară. 



Concluzii 

România face parte din Uniunea Europeană şi dintr-un sistem de reguli şi 
dispoziţii internaţionale care se referă şi la munca străinilor în ţară şi la 
intrarea şi şederea cetăţenilor care nu aparţin Uniunii Europene şi a 
cetăţenilor Uniunii Europene.  

Ca urmare a apartenenţei sale la UE, România se va transforma încet dar 
sigur dintr-un stat de origine într-un stat de destinaţie. 

Din această cauză se întrevede necesitatea încheierii de noi acorduri 
bilaterale (cu state terţe), ce vor face posibile în principal: 

 - un acces reglementat al străinilor, supervizat de către instituţiile statului, 

 - acoperirea deficitului de forţă de muncă înregistrat în unele domenii şi  

 - se va evita apariţia unor frământări sociale cu tente discriminatorii. 



 

 

 

 

IMPORTANT ! 

 

     Lucrătorii din alte state UE/SEE  NU  au 

nevoie de autorizaţie de muncă pentru a 

munci în România.  

                     ÎNSĂ,  

     Pentru angajarea lucrătorilor cetăţeni ai 

statelor nonUE obţinerea autorizaţiei de 

muncă de la Oficiul Român pentru Imigrări, 

este OBLIGATORIE ! 

 
( O.U.G nr. 56 / 2007 )       



Parteneriatele EURES 

transfrontaliere 

Parteneriatele EURES transfrontaliere sunt construite pentru 
a facilita libera circulaţie a celor ce călătoresc peste 
graniţă, în zona de frontieră, zilnic sau săptămânal, pentru 
a munci sau pentru a se forma profesional. În special sunt 
oferite informaţii referitoare la oportunităţile de angajare şi 
de formare ce există de cealaltă parte a graniţei, la 
funcţionarea sistemului de impozitare şi de securitate 
socială ;  



Puteţi vizita website-ul 

EURES pe adresa: 

http://eures.europa.eu  

 

Pentru vizualizarea locurilor de 

muncă vacante din România 

puteţi accesa: 

 

www.anofm.ro 

 

 



VĂ MULŢUESC 

Contact: 

Baia Mare, Str. Hortensiei nr.1A 

Tel: 0262 – 227821, int. 225 

Nu uitaţi ! 

 

 www.eures.anofm.ro  


