Munca in Strainatate
EURES este o retea de cooperare intre Comisia Europeana, serviciile publice de ocupare a fortei de
munca din statele membre ale SEE (tarile UE plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi alte
organizatii partenere implicate pe piata muncii precum sindicatele, patronatele. Elvetia participa, de
asemenea, la reteaua EURES.
Serviciile de baza ale EURES sunt cele de informare, orientare şi plasament, oferite atat
angajatorilor, cat si solicitantilor de locuri de munca interesati de piata europeana a muncii. Aceste
servicii sunt furnizate de consilierii EURES, specialisti instruiti care lucreaza în cadrul serviciului
public de ocupare a forţei de muncă din fiecare tara sau în cadrul altor organizatii partenere din
reteaua EURES.
EURES Romania promovează locurile de munca vacante transmise ANOFM mai ales de
catre serviciile publice europene de ocupare, in special prin publicarea lor pe portalul ANOFM, astfel
incat ca ofertele sa devina accesibile persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca in SEE/UE.
Securitate sociala pentru lucratorii migranti care circula in interiorul UE
De la 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, deschiderea, durata şi
menţinerea dreptului la indemnizaţia de şomaj acordată lucrătorilor migranti, sunt subordonate
principiilor generale impuse de regulamentele comunitare privind coordonarea legislaţiilor de
securitate socială, respectiv Regulamentele 883/2004 şi 987/2009. Politica comunitara în domeniu
urmareste ca lucratorul migrant, cetatean sau rezident al unui stat membru, care circula in interiorul
UE, să beneficieze de protectie sociala corespunzatoare in situatia de somaj, permitand, in acest
scop, cumularea perioadelor de asigurare sau de munca realizate in mai multe state membre si,
atunci când este cazul, transferarea indemnizatiei stabilite intr-un stat membru in alt stat membru pe
o perioada determinata cand somerul isi cauta un loc de munca.

Informatii suplimentare:
Se pot obtine la sediul AJOFM Valcea, Rm.Valcea, str. Dacia, nr. 8; tel 0350 419.715
Documentele necesare (in vederea ocuparii unui loc de munca in SEE/UE) pentru inscriere
in baza de date a AJOFM Valcea sunt urmatoarele:
- cerere tip (se completeaza la sediul agentiei)
- copie B.I./C.I. sau copie pasaport cu valabilitate de minim 6 luni;
- CV model EUROPASS intr-o limba de circulatie internationala;
- cazierul judiciar în original care să ateste că nu are antecedente penale (termen de valabilitate 6
luni);
- adeverinta de la medicul de familie, cu mentiunea „apt pentru munca”

Link-uri utile:
http://www.eures.anofm.ro
http://www.eures.europa.eu

