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 anuntarea 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.

Consultaţi consilierii EURES!!!
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 Naţionala 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)

Consilieri E U R E S
Telefon

0258.831.137
0257.211.230
0248.222.415
0234.541.676
0259.433346
0263.236.296
0231.536.791
0268.416.879
0239.611.386
021.316.55.08
0238.722.540
0255.212.160
0242.315.798
0264.590.227
0241.481.553
0267.312.157
0245.615.932
0251.306.100
0236.412.262
0246.230.613
0253.211.568
0266.313.423
0254.216.151
0243.231.809
0232.254.578
021.332.37.08
0262.227.821
0252.391.342
0265.266.553
0233.743.848
0249.411.002
0244.577.380
0261.770.237
0260.612.463
0269.237.719
0230.523.279
0247.315.915
0256.294.231
0240.512.298
0235.318.184
0350.419.715
0237.224.677
021 3139141
021 3139141
021 3139141
021 3139141

Consilieri EURES Adresa e-mail

Iosep Simona
Soneriu Adriana
Herisanu Dana
Ciorchelia Alina
Burdean Simona
Preda Adina
Drobota Gabriela
Draghici Ioana
Mirica Mihaela
Enache Georgiana
Stanescu Monica
Mitrica Ramaian
Arsenescu Mirela
Bosca Ciprian
Brinzan Aurora
Gocz Camelia
Soare Valentina
Palcu Simona
Piraianu Mihaela
Dogaru Gratziela
Vaduva Diana
Viragh Zsuzsanna
Plesa Andrea
Lazar Steluta
Sirghie Adriana
Cosma Stefan
Grebles Alina
Marinescu Sorin
Chirila Luminita
Bulgaru Adrian
Tane Elena
Oprita Cristina
Calin Madalina
Sabadus Lucian
Pastor Viorica
Avram Carmen
Dobrescu Isabela
Poting Simona
Diaconu Elena
Toporascu Laura
Cochirlea Liviu
Brihoianu Daniela
Nedelcu Gabriela
Dinculescu Adina
Ionescu Mona
Mihalcea Camelia
Coordonator BNC

ab_eures@ab.anofm.ro
ar_eures@ar.anofm.ro
ag_eures@ag.anofm.ro
bc_eures@bc.anofm.ro
bh_eures@bh.anofm.ro
adina.preda@bn.anofm.ro
bt_eures@bt.anofm.ro
ioana.draghici@bv.anofm.ro
br_eures@br.anofm.ro
buc_eures@ajofm.anofm.ro
monica.stanescu@bz.anofm.ro
cs_eures@cs.anofm.ro
cl_eures@cl.anofm.ro
cj_eures@cj.anofm.ro
ct_eures@ct.anofm.ro
cv_eures@cv.anofm.ro
valentina.soare@db.anofm.ro
dj_eures@dj.anofm.ro
mihaela.ioan@gl.anofm.ro
gr_eures@gr.anofm.ro
diana.vaduva@gj.anofm.ro
hr_eures@hr.anofm.ro
hd_eures@hd.anofm.ro
il_eures@il.anofm.ro
is_eures@is.anofm.ro
stefan.cosma@if.anofm.ro
mm_eures@mm.anofm.ro
mh_eures@mh.anofm.ro
ms_eures@ms.anofm.ro
adrian.bulgaru@nt.anofm.ro
ot_eures@ot.anofm.ro
cristiana.oprita@ph.anofm.ro
sm_eures@sm.anofm.ro
sj_eures@sj.anofm.ro
sb_eures@sb.anofm.ro
sv_eures@sv.anofm.ro
isabela.dobrescu@tr.anofm.ro
simona.poting@tm.anofm.ro
tl_eures@tl.anofm.ro
laura.toporascu@vs.anofm.ro
vl_eures@vl.anofm.ro
daniela.brihoianu@vnl.anofm.ro
gabriela.nedelcu@anofm.ro
adina.dinculescu@anofm.ro
mona.ionescu@anofm.ro

Agenţia Naţională
pentru Ocuparea
Forţei de Muncă

Cauţi un loc
de muncă
în Europa?

EURES
te poate
ajuta!

camelia.mihalcea@anofm.ro

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

Ce este E U R E S ?
Reţea de cooperare între Comisia Europeană,
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).
La nivel european, Reţeaua EURES este formată
din Biroul European de Coordonare (BEC), birourile
naţionale de coordonare (BNC), partenerii EURES
şi partenerii asociaţi EURES.
Membri şi parteneri din cadrul reţelei pot fi :

serviciile publice de ocupare a forţei de muncă
(SPOFM);

serviciile private de ocupare a forţei de muncă
(SPROFM);

sindicatele, organizaţiile patronale şi alţi actori
relevanţi de pe piaţa forţei de muncă.

În Romania, Reţeaua EURES este constituită din
Biroul Naţional de Coordonare (ANOFM) şi 42
membri EURES (41 de agenţii judeţene pentru
ocuparea forţei de muncă şi Agenţia Municipală
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti).
Potrivit Regulamentului UE 2016/589 al
Parlamentului European, EURES oferă persoanelor
aflate in cautarea unui loc de muncă şi
angajatorilor o varietate de servicii de calitate:
1. S
 EE – Spatiul Economic European: UE si Islanda, Norvegia,
Liechtenstein

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 și de muncă, din ţara de destinaţie;

asistenţă la redactarea cererilor de locuri de

muncă și a CV-urilor precum si la încărcarea unor
astfel de cereri de locuri de muncă și CV-uri pe
portalul EURES;

ajută angajatorii prin furnizarea de informaţii
cu privire la oportunităţile de recrutare, inclusiv
informaţii și asistenţă la formularea fișei 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

E U R E S – în sprijinul
solicitanţilor 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 noua experienţa,

îmbunătăţirea cunoştinţelor sau învăţarea unei
limbi străine

Un cetăţean român işi poate căuta un loc de muncă
în oricare din statele: UE/SEE1 şi Elveţia.

Consultaţi consilierii EURES !!!
portalul EURES european www.eures.europa.eu
portalul EURES naţional www.eures.anofm.ro
Portalul EURES european – secţiunea
„Solicitanţi de locuri de muncă”
Selectaţi opţiunea „Căutarea unui loc de

muncă” și 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.

