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Nr. 5480/A.J.O.F.M. VALCEA/24.05.2017

COMUNICAT DE PRESA
YOUR FIRST EURES JOB - sprijina mobilitatea tinerilor in
varsta de 18-35 de ani in tarile UE
Agentia Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca este coaplicant alaturi de serviciile
publice de ocupare din Ungaria, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Marea Britanie, Spania, Cipru si
30 de organizatii asociate in cadrul proiectului TMS YfEj 5.0 (Your first EURES job), proiect
aprobat de Comisia Europeans pentru perioada 02.02.2017 01.02.2019 in care EURES NCO
Italia (ANPAL) este aplicant principal.
Obiectivul general at proiectului, este de a sprijini mobilitatea tinerilor in varsta de 18-35
de ani in Odle UE, precum si Islanda si Norvegia, prin oferirea subventiilor pentru mobilitate.
Acestea se acorda pentru participare la interviu, pentru relocare, pentru curs de limbs
strains, recunoasterea calificarilor si pentru stagiaturi (3 luni). Astfel:
- Alocatie pentru interviu (in functie de kilometri): (Jana la 350 euro si alocatie zilnica
pentru subzistenta: 50 euro/zi pentru max. 5 zile;
- Alocatie pentru mutare in alt stat membru, in functie de tam de destinatie: 700 1400
euro;
- Subventie pentru recunoasterea diplomelor si calificarilor: 400 euro;
- Alte suporturi financiare pentru tineri:
-curs de limbs strains: liana la 2000 euro;
-alocatie suplimentara pentru calatorie (pentru interviu): 500 euro;
-alocatie de subzistenta pentru cursanti si ucenici: 600 euro/tuna pentru max. 6 luni;
- Rate forfetare aplicate programelor de integrare pentru IMM-uri, pentru tinerii candidati
recrutati:
-formare de baza (in functie de Ora de destinatie): 810 1620 euro;
-formare cuprinzatoare (in functie de Cara de destinatie): 1010 - 2000 euro.
Programul „Primul tau loc de munca EURES" se adreseaza tinerilor solicitanti de
locuri de munca si angajatorilor care cauta sa Ssi ocupe posturile vacante.
Astfel, locurile de munch" vacante din toate statele UE, precum si din Norvegia si
Islanda, pe care pot aplica cetatenii romani si europeni sunt afisate pe portalul EURES at
locurilor de munca vacante la nivel european.

Conditii pentru aplicanti
O persoana intre 18-35 ani;
O cetatean al unei tad UE/SEE (Islanda si Norvegia);

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA [DECODE MUNCH VALCEA
Operator de date cu caracter personal nr. 574
Str. Dacia, Nr. 8, 131. Transcozia, Sc. B, Ramnicu VA4cea
Tel.: *4 0250 735 608; Fax: +4 0250 732 757
e-mail: ajofmvl.anorm.ro;
www.valcea.anotm.ro

MEHL
2=irmEziten

w

18151001
Calificat 9496.12C

\I

I

An\

l k,ln l411J 1 \t. I

I I

ANOFN\

0 rezident Legal intr-o tare UE/SEE (Islanda si Norvegia) si aplicatie pentru un loc de
munca
atta tara UE/SEE (Islanda si Norvegia);
O aplicatie pentru sprijin financiar inainte de a parasi Cara, inainte
de data la care este
programat interviul si inainte de data inceperii activitatii la noul loc de munca;
sprijinul financiar nu poate fi platit pentru apticare retroactive!
0 locul de munca pentru care s-a aplicat trebuie sa alba o durata de cel putin 6 luni si sa
fie publicat pe portalul EURES;
O programul de lucru trebuie sa reprezinte cel putin 50% dintr-o saptarnana de lucru
normala;
O salariile si conditiile de munca trebuie sa fie in conformitate cu legislatia nationals si
practica de pe plata muncii, precum acordurile colective sau salariut minim pe
economie;
O angajatorul sau alt proiect nu suport5 chettuielite pentru transport si nici pentru
cazarea temporary pang la primul salariu;
0 nu pot aplica cei care sunt angajati
tare si detasati in alts tara;
0 Se aptica pe platforma EUJOB4EU unde apticantii trebuie sa se inregistreze si sa isi
depuna CV-ul (conditie obtigatorie), pe site-ut: http://www.yourfirsteuresjob.eu/

Pentru once informatii legate de program, contactati consilierul EURES din cadrul A.J.O.F.M.
Valcea, la sediul institutiei din Ramnicu Valcea, str. Dacia, nr.8, bloc Transcozia, sc. B, etaj 3,
cam. 302; telefon 0350 419.715.

DIRECTOR EXECUTIV
ION MARIUS,NAF141
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