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Munca în străinătate –
stabiliţi-vă obiectivele
pentru viitor
O oportunitate de a dezvolta noi
competenţe profesionale și personale.
Învăţaţi o limbă nouă, acumulaţi experienţă
profesională și vă îmbunătăţi capacitatea
de comunicare cu ceilalţi. Viaţa și munca
în străinătate reprezintă soluţia ideală
pentru cei care doresc ca CV-ul lor să
dobândească „valoare adăugată”.

Viaţa și munca în străinătate devin o opţiune
din ce în ce mai populară în rândul europenilor
de toate vârstele. Tot mai mult, oamenii
recunosc avantajele dobândirii unei experienţe
profesionale într-o altă ţară europeană. Munca
în străinătate pentru o perioadă de timp poate
duce la o creștere semnificativă a nivelului
dumneavoastră de calificare, sporindu-vă
astfel șansele de a găsi un loc de muncă mai
bun în propria ţară. Principiul liberei circulaţii
a lucrătorilor (1) al Uniunii Europene este
considerat a fi unul dintre cele mai importante
drepturi ale cetăţenilor UE. Aceasta înseamnă
că vă puteţi muta în orice ţară din UE, precum
și în Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveţia.
Ca urmare, oportunităţile pentru solicitanţii de
locuri de muncă motivaţi și mobili sunt acum
infinite și există foarte mulţi experţi care pot
oferi sfaturi și informaţii pe parcurs.

1 Aveţi nevoie de un permis de muncă?

O înţelegere mai bună a altor ţări
și culturi. Europa este un continent
minunat de divers. Incursiunea în viaţa
unei alte ţări vă permite să descoperiţi
noi culturi și stiluri de viaţă și, desigur, îi
ajută pe alţii să afle mai multe despre ţara
dumneavoastră.
Nu sunteţi sigur dacă munca în
străinătate este potrivită pentru
dumneavoastră? Analizaţi ofertele de
locuri de muncă sezoniere sau temporare.
Nu este neapărat nevoie să vă asumaţi un
contract pe termen lung, dar puteţi totuși
câștiga o experienţă valoroasă și puteţi
întâlni oameni noi.

Dobândirea de noi
competenţe și
acumularea unei
experienţe profesionale
internaţionale nu pot
fi decât în avantajul
dumneavoastră.
Prezentul ghid vă va
ajuta să vă stabiliţi ca
obiectiv Europa.

În funcţie de momentul aderării ţării dumneavoastră la UE, accesul la alte pieţe ale forţei de muncă ar putea fi restricţionat pentru
o anumită perioadă pentru unii cetăţeni. EURES vă poate informa care sunt ţările în care vă puteţi muta în mod liber și care dintre
acestea solicită un permis de muncă.
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Consideraţii înainte
de a vă hotărî să vă
mutaţi în străinătate
Desigur, decizia de a vă muta în străinătate nu
trebuie luată cu o prea mare ușurinţă. Iată o
prezentare generală a câtorva lucruri pe care ar
trebui să le luaţi în considerare înainte de a face
acest pas.
Puteţi obţine un loc de muncă? Un bun
punct de plecare atunci când căutaţi un loc
de muncă în străinătate este să analizaţi
opţiunile și să solicitaţi locuri de muncă în
timp ce încă vă aflaţi în ţara dumneavoastră
de origine. Investigaţi cu atenţie în care ţări
există o cerere de lucrători cu cunoștinţele
și experienţa dumneavoastră și discutaţi cu
profesioniști care înţeleg piaţa muncii din
aceste ţări. Nu uitaţi, intrarea direct într-o
carieră nu este singura opţiune. Mobilitatea
vă oferă șansa de a vă continua educaţia,
de a urma cursuri de formare profesională
și stagii, printre multe alte oportunităţi.
În cazul în care constataţi că nu aveţi
experienţa necesară pentru un anumit
post, analizaţi posibilitatea de a studia în
străinătate pentru a dobândi competenţele
necesare și luaţi în considerare învăţarea
unei limbi noi în același timp.
Vorbiţi limba? Cel mai probabil, angajatorul
va solicita să cunoașteţi într-o anumită
măsură limba locală, iar deţinerea unor
cunoștinţe de bază de limba engleză va
constitui, desigur, un avantaj. Luaţi în
considerare urmarea unui curs de limbi
străine înainte de a pleca – chiar dacă nu
este o condiţie prealabilă pentru ocuparea
unui loc de muncă, va arăta impresionant în
CV-ul dumneavoastră.
Calificările dumneavoastră profesionale
vor fi recunoscute? Dacă sunteţi calificat
în ţara dumneavoastră de origine pentru a
munci într-o anumită profesie, atunci veţi
putea face acest lucru în orice altă ţară
din Europa. Principiul liberei circulaţii a
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lucrătorilor înseamnă că veţi putea profesa
în toate ţările UE/SEE, dar studiaţi cu
atenţie cerinţele specifice – unii angajatori
pot solicita anumite diplome, certificări sau
alte calificări.
Studiile dumneavoastră sunt echivalate?
În prezent nu există o recunoaștere
universală a calificărilor la nivel european,
în sensul că un angajator dintr-o anumită
ţară poate ezita să angajeze un muncitor
dintr-o altă ţară, dacă nivelul acestuia de
calificare nu este înţeles. Cadrul european
al calificărilor al Comisiei Europene
(EQF) este în curs de punere în aplicare.
Acesta funcţionează ca un instrument
de traducere, cu scopul de a asigura
recunoașterea studiilor naţionale la nivel
european. În același timp, asiguraţi-vă că
CV-ul dumneavoastră este cât se poate
de clar, subliniind ceea ce aţi învăţat și
măsura în care studiile dumneavoastră sunt
relevante pentru postul pe care îl solicitaţi.
Vă mutaţi împreună cu familia? În calitate
de cetăţeni europeni, dumneavoastră
și membrii familiei dumneavoastră aveţi
aceleași drepturi ca și lucrătorii naţionali.
Membrii familiei dumneavoastră pot studia
sau munci în ţara de destinaţie, așa că
analizaţi înainte de plecare ce opţiuni au
aceștia.

Cine vă poate ajuta
să găsiţi un loc de muncă
în străinătate?
V-aţi decis să faceţi acest pas și acum aveţi
nevoie de ceva mai multe informaţii. Există
o mulţime de surse de informare disponibile
pentru a primi sprijin și consiliere pe tot
parcursul procesului.
EURES, Reţeaua europeană a locurilor
de muncă. EURES acoperă toate ţările UE/
SEE plus Elveţia și oferă o gamă de servicii.
• Portalul mobilităţii pentru ocuparea
forţei de muncă EURES. Oferă informaţii
despre locurile de muncă vacante în 31 de
ţări, vă permite să creaţi un profil și să vă
înregistraţi CV-ul și oferă detalii cu privire la
condiţiile de viaţă și de muncă în întreaga
Europă. De asemenea, puteţi lua legătura
cu Centrul de contact EURES, „onestop shop” (ghișeul unic) pentru utilizatorii
portalului care se confruntă cu dificultăţi.
Prin urmare, dacă aveţi nevoie de asistenţă
pentru crearea unui cont, redactarea unui
CV sau căutarea posturilor vacante, de
exemplu, personalul Centrului de contact
vă stă la dispoziţie prin intermediul chat-ului,
prin e-mail, telefon, sau VoIP (Voice over
Internet Protocol). Vizitaţi
http://eures.europa.eu
pentru detalii de contact.
• O reţea de consilieri EURES. EURES
reunește peste 800 de consilieri în 31 de
ţări, care lucrează în colaborare cu serviciile
publice de ocupare a forţei de muncă
în vederea furnizării de informaţii privind
mobilitatea pentru solicitanţii de locuri
de muncă. Aceștia pot fi contactaţi prin
telefon, prin e-mail sau printr-o întâlnire.
• EURES în regiunile transfrontaliere.
Munca și viaţa în două ţări diferite reprezintă
forma cea mai comună a mobilităţii forţei
de muncă, iar EURES operează în regiunile
transfrontaliere din întreaga Europă.

Puteţi obţine informaţii privind lucrătorii
transfrontalieri pe portalul EURES și,
desigur, de la consilierul dumneavoastră
local EURES.
Agenţiile private de recrutare. Fie că vă
aflaţi în ţara dumneavoastră de origine,
fie în ţara de destinaţie, agenţiile private
de ocupare a forţei de muncă vă pot
oferi o gamă largă de informaţii și servicii
pentru găsirea unui loc de muncă potrivit.
Consilierii acestor agenţii vă pot ghida prin
diferitele etape ale procesului de recrutare.
Înainte de înregistrare, interesaţi-vă dacă se
percep taxe pentru aceste servicii.
Motoarele de căutare de locuri de
muncă online. O serie de motoare de
căutare de locuri de muncă permit acum
crearea unui CV, a unui profil de căutare
de locuri de muncă, primirea de notificări
privind ofertele de muncă interesante și,
desigur, vizualizarea posturilor vacante. Din
nou, înainte de înregistrare, interesaţi-vă
dacă se percep sau nu taxe pentru aceste
servicii și verificaţi natura locurilor de muncă
disponibile.
Reţelele europene privind mobilitatea.
În plus faţă de EURES, există mai multe
reţele privind mobilitatea lucrătorilor care
ar putea fi utile. Pentru o listă completă
a reţelelor europene privind mobilitatea,
vizitaţi http://ec.europa.eu/contact-points.

Avertisment
Feriţi-vă de agenţiile care vă cer anumite sume
de bani înainte de a vă trimite o listă de posturi
vacante. Acest lucru este ilegal. Utilizaţi o reţea
sau o organizaţie respectabilă.
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Cum vă poate ajuta EURES?

Serviciile EURES sunt disponibile gratuit pentru toţi
solicitanţii de locuri de muncă din Europa – înainte, în
timpul și după căutarea unui loc de muncă. EURES
vă poate oferi cele mai recente informaţii privind piaţa
muncii și sfaturi pe parcursul procesului de căutare a
unui loc de muncă.
Portalul mobilităţii pentru ocuparea forţei de
muncă EURES găzduiește aproximativ un milion
de locuri de muncă vacante din întreaga Europă,
precum și mii de angajatori înregistraţi. Portalul oferă
solicitanţilor de locuri de muncă instrumente pentru:
• crearea unui profil care să permită marcarea
sectoarelor sau ţărilor de interes și primirea de
notificări prin e-mail privind locurile de muncă
vacante relevante;
• crearea și gestionarea unui CV într-una sau în mai
multe limbi. De asemenea, vă puteţi înregistra CVul online, astfel încât acesta să fie vizibil pentru cei
20 000 de angajatori înregistraţi pe portal;
• căutarea de informaţii privind condiţiile de viaţă și
de muncă în ţara aleasă de dumneavoastră;
• căutarea Zilelor europene ale locurilor de muncă
și a altor evenimente de recrutare în regiunea
dumneavoastră, utilizând opţiunea Events
calendar (Calendarul evenimentelor);
• găsirea datelor de contact ale consilierul
dumneavoastră local EURES;
• crearea unei legături cu alţi solicitanţi de locuri de
muncă, precum și schimbul de idei și de sfaturi
cu privire la căutarea de locuri de muncă și la
condiţiile de viaţă și de muncă în străinătate.
Consilierii EURES sunt experţi pe care îi puteţi
contacta pentru a obţine informaţii și consiliere
în orice stadiu al procesului de căutare a unui
loc de muncă și de mutare. Consilierii EURES
sunt experţi formaţi în ceea ce privește aspectele
de natură practică, juridică și administrativă ale
mobilităţii forţei de muncă europene.
4

Ce pot face pentru dumneavoastră consilierii
EURES?
• Vă pot recomanda oportunităţi interesante pe
baza profilului dumneavoastră
• Vă pot ajuta să formulaţi o solicitare pentru un
loc de muncă
• Pot trimite CV-ul dumneavoastră potenţialilor
angajatori
• Vă pot oferi informaţii cu privire la condiţiile de
viaţă și de muncă în ţara de destinaţie
• Vă pot ajuta să vă stabiliţi în noua
dumneavoastră ţară, oferindu-vă informaţii cu
privire la cazare, asigurări sociale și taxe, de
exemplu
• Vă pot oferi informaţii detaliate privind școlile și
asistenţa medicală pentru familia dumneavoastră
Detaliile de contact ale consilierului dumneavoastră
local EURES pot fi găsite pe portalul EURES,
împreună cu mai multe informaţii cu privire la
serviciile EURES.

Evenimente EURES
În fiecare an se organizează mii de evenimente
EURES în întreaga Europă, cel mai cunoscut
dintre acestea fiind Zilele europene ale locurilor
de muncă – mediul ideal pentru cunoașterea
potenţialilor angajatori. În plus faţă de Zilele
europene ale locurilor de muncă, EURES
găzduiește o serie de conferinţe, seminarii și
zile de informare generală privind mobilitatea,
în cadrul cărora consilierii EURES oferă
consultanţă de specialitate pentru găsirea unui
loc de muncă în Europa. Consultaţi secţiunea
Events calendar (Calendarul evenimentelor)
pe portalul EURES pentru mai multe informaţii
despre evenimentele din zona dumneavoastră.

Procesul de solicitare
a unui loc de muncă

Solicitarea unui loc de muncă
Aţi găsit o oportunitate interesantă? Acum
trebuie să formulaţi o cerere care să vă facă să
ieșiţi în evidenţă!
De obicei, cererea va consta într-o scrisoare
de intenţie și CV-ul dumneavoastră, deși unii
angajatori vă pot solicita să completaţi un
formular standard. Reţineţi că aceasta este
prima impresie pe care o creaţi angajatorului;
prin urmare, scrisoarea de intenţie și CV-ul
trebuie să fie perfecte.

trecută. Aveţi aptitudinile de care
angajatorul are nevoie!
• Întrebări neașteptate. Vă pot fi adresate
întrebări neașteptate sau dificile și este
important să nu intraţi în panică. Păstraţi-vă
calmul și așteptaţi un moment înainte de a
răspunde. Nu contează dacă nu cunoașteţi
răspunsul; angajatorul va fi interesat să
vadă cum vă formulaţi răspunsul și cum aţi
proceda pentru a afla informaţiile noi.

Scrisoarea de intenţie. Această scrisoare
trebuie să specifice motivele pentru care
sunteţi interesat de postul respectiv,
experienţa care vă face potrivit pentru post
și ceea ce puteţi oferi companiei respective.
Asiguraţi-vă că limbajul este clar, accesibil
și la obiect.
Pregătirea pentru un interviu. Interviul ar
putea avea loc personal sau la telefon –
indiferent de acest aspect, o pregătire
temeinică este vitală. Trebuie să aveţi la
dumneavoastră toate documentele
necesare, precum CV-ul sau cartea de
identitate, pentru a fi pregătiţi în cazul în
care vi se solicită.
• Cunoașterea companiei. Asiguraţi-vă că
v-aţi documentat în legătură cu compania
cu care aveţi interviul. Pregătiţi câteva
întrebări interesante despre organizaţie,
pentru a demonstra că v-aţi documentat.
• Cunoașterea locului de muncă. Fișa
postului este cel mai bun exemplu pe care
îl aveţi despre ceea ce angajatorul caută
într-un interviu. Se pune accent pe munca
în echipă, pe capacitatea de a lua iniţiativă,
pe flexibilitate? Arătaţi că fiecare dintre
aceste cerinţe vi se potrivește, cu exemple
concrete din experienţa dumneavoastră

CV-ul
• Enumeraţi mai întâi cele mai recente
experienţe și calificări
• Folosiţi fraze scurte și un limbaj pozitiv.
Înlăturaţi informaţiile irelevante
• Scoateţi în evidenţă responsabilităţile
care sunt relevante pentru postul dorit
și încercaţi să utilizaţi verbe „active”
• Asiguraţi-vă că informaţiile pe care le
furnizaţi sunt faptice, actuale și exacte
• Încercaţi să vă limitaţi CV-ul la maximum
două pagini
• Rugaţi o altă persoană să vă corecteze
CV-ul, de preferinţă un vorbitor nativ al
limbii în care l-aţi formulat
5

Portalul locurilor de muncă EURES

Secţiuni principale
Pe pagina principală a solicitanţilor de
locuri de muncă puteţi găsi informaţii cu
privire la condiţiile de muncă în străinătate,
la pregătirea pentru un interviu și la mutarea
într-o ţară nouă. De asemenea, această
secţiune vă oferă informaţii cu privire la
oportunităţile de educare și formare oferite
de Comisia Europeană în Europa.
1

2

3

6

Crearea unui cont My EURES vă permite
să creaţi și să gestionaţi un CV în mai multe
limbi și în formatul Europass, în cazul în care
vi se solicită acest lucru. De asemenea,
aveţi posibilitatea să gestionaţi online
profilurile de căutare de locuri de muncă și
să vă abonaţi la notificări prin e-mail privind
posturile de interes vacante.
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Căutarea unui loc de muncă vă explică
cum să găsiţi un loc de muncă folosind
portalul EURES.
Ajutor și asistenţă se adresează oricărui
utilizator al portalului care întâmpină
dificultăţi tehnice. Echipa centrului de
contact EURES este pregătită să răspundă
întrebărilor dumneavoastră prin telefon,
e-mail sau VoIP (Voice over Internet
Protocol – telefonie prin internet).

4

Calendarul evenimentelor vă arată
evenimentele viitoare de interes din regiunea
dumneavoastră. Urmăriţi târgurile de
recrutare sau sesiunile de informare generală
pe tema mobilităţii la consilierii EURES.
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Condiţii de viaţă și de muncă conţine
informaţii practice, juridice și administrative
legate de mobilitate. Căutaţi tendinţele
actuale de pe piaţa europeană a muncii
pentru fiecare ţară, regiune și sector de
activitate. De asemenea, puteţi viziona
videoclipurile Destination (Destinaţia) – filme

6

de scurt-metraj care oferă o imagine de
ansamblu clară asupra condiţiilor de viaţă
și de muncă într-o ţară anume, disponibile
tuturor pe portalul EURES.
6 Linkuri vă va direcţiona către alte siteuri internet care tratează tema mobilităţii
europene pentru ocuparea forţei de muncă,
inclusiv către agenţiile publice naţionale de
ocupare a forţei de muncă, precum și către
o serie de publicaţii care vă vor ghida pe
parcursul căutării unui loc de muncă.
Secţiuni noi pe portalul EURES
4

Târguri virtuale de locuri de muncă. Un
târg de locuri de muncă, numai că virtual!
Veţi fi anunţat cu privire la apropierea unui
târg printr-un afiș pe portalul EURES și veţi
putea vizualiza prezentările potenţialilor
angajatori, depune cereri de candidatură
pentru locurile de muncă vacante și face
programări pentru a vorbi cu cei care fac
recrutări și consilierii EURES.
Match and Map (Relaţionare și
reprezentare). Un instrument care face
în mod automat corespondenţa între
informaţiile furnizate în CV-ul dumneavoastră
online și locurile de muncă vacante.
Rezultatele căutării vă vor arăta exact unde
puteţi găsi oportunităţile pe care le căutaţi.
Match and Map va fi introdus treptat pe
portalul EURES din 2011.
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Mutarea și sosirea

Părăsirea ţării dumneavoastră și sosirea într-o
altă ţară pot fi o experienţă descurajantă. Există
anumite procese administrative cu care trebuie
să vă familiarizaţi, oameni cu care trebuie să vă
întâlniţi, poate o limbă străină pe care trebuie
să o învăţaţi. Vă puteţi contacta consilierul local
EURES pentru sfaturi și informaţii înainte de a
pleca.
Iată câteva sfaturi din partea EURES pentru a
ușura procesul de:
Mutare
•	Asiguraţi-vă că aţi încheiat în mod juridic și
corect orice relaţii contractuale cu furnizorii
dumneavoastră de servicii
• Informaţi autoritatea dumneavoastră locală
că vă mutaţi în străinătate, dacă se impune
acest lucru
• Schimbaţi-vă adresa poștală și lăsaţi
o adresă de reexpediere pentru
corespondenţa care poate sosi după
plecarea dumneavoastră
• Nu uitaţi să aduceţi cu dumneavoastră
documentele importante – un pașaport sau
cartea de identitate și viza valabilă, dacă
este necesar, pentru dumneavoastră și
pentru membrii familiei dumneavoastră
Sosire
• Cazarea. Se recomandă să analizaţi
opţiunile de cazare înainte de a ajunge
în străinătate, astfel încât să aveţi o idee
despre zonele care se potrivesc bugetului și
așteptărilor dumneavoastră.
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• Asigurările sociale. Toate beneficiile ce
decurg din asigurările sociale asociate unui
contract de muncă în ţară sunt acordate în
mod egal tuturor cetăţenilor din ţările UE/
SEE. Prestaţiile sociale acoperă concediile
medicale și de maternitate, ajutoarele de
șomaj și familiale, accidentele la locul de
muncă și bolile profesionale, invaliditatea
și pensiile pentru limită de vârstă.
Contactaţi instituţia dumneavoastră de
asigurări sociale înainte de a pleca din ţara
dumneavoastră de origine pentru a obţine
informaţiile și formularele UE necesare.
• Cardul european de asigurare de
sănătate. Acest card este disponibil gratuit
pentru toţi cetăţenii din ţările UE/SEE și
Elveţia și asigură că veţi avea acces la
serviciile publice de asistenţă medicală de
urgenţă (precum medici, farmacii, spitale)
la fel ca și cetăţenii ţării respective. Trebuie
să încercaţi să încheiaţi o asigurare de
sănătate în noua dumneavoastră ţară
imediat după ce sosiţi.
• Impozitarea. Ţările europene au încheiat
acorduri fiscale bilaterale pentru a-i
împiedica pe cetăţeni să plătească de
două ori pentru aceeași activitate sau
pentru același venit într-o altă ţară din UE.
Contactaţi autorităţile relevante din ţara
dumneavoastră de origine pentru a obţine
consiliere personalizată.
• Informaţii suplimentare. EURES vă poate
oferi informaţii suplimentare despre aceste
teme. Vizitaţi paginile Condiţii de viaţă și de
muncă pe portalul EURES sau contactaţivă consilierul local EURES.

Mobilitate pentru antreprenori

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) constituie
coloana vertebrală a economiei europene. Mai
mult de 99 % din întreprinderile europene sunt
IMM-uri. Acestea depind în mare măsură de
ideile și motivaţia antreprenorilor – deci, este
logic ca tot mai mulţi cetăţeni europeni să
dorească să își înfiinţeze propriile întreprinderi
în altă ţară.
Pentru aceia care sunt interesaţi să pornească
o afacere în altă parte în Europa, iată câteva
recomandări:

Creaţi-vă un plan de afaceri. Asiguraţivă că știţi exact care va fi afacerea
dumneavoastră, cât de mult va costa
constituirea acesteia, timpul necesar,
precum și procesele administrative pe
care trebuie să le urmaţi. Nu așteptaţi
să sosiţi într-o altă ţară ca să vă creaţi
planul de afaceri – va fi mai ușor să faceţi
acest lucru în ţara dumneavoastră de
origine. Contactaţi Camera de Comerţ
locală, întrucât multe camere de comerţ
organizează cursuri menite să vă ajute la
crearea unui plan de afaceri
cuprinzător.
Familiarizaţi-vă cu noua dumneavoastră
ţară. Planificaţi câteva excursii în ţara
de destinaţie înainte de mutarea finală.
Familiarizaţi-vă cu sistemul bancar, cu
practicile juridice și administrative, cu
oamenii și cultura noii dumneavoastră ţări.
Trebuie să învăţaţi o limbă străină? Atunci
urmaţi un curs în ţara de origine, astfel încât
să stăpâniţi limba respectivă înainte de a
vă muta.

Obţineţi sfaturi de la un coleg
antreprenor. Luaţi legătura cu cineva
care și-a pornit propria afacere în ţara
dumneavoastră de destinaţie. Nu există
nimeni mai în măsură să vă dea sfaturi mai
bune decât cineva care a experimentat deja
ceea ce vreţi să faceţi și dumneavoastră.
EURES dispune de o reţea de persoane și
organizaţii care pot oferi consultanţă în pornirea
unei afaceri. Luaţi legătura cu consilierul
dumneavoastră local EURES pentru informaţii.

Enterprise Europe Network ajută întreprinderile
mici să profite de pieţele europene deschise.
Ca antreprenor, puteţi găsi o gamă largă de
informaţii de la oricare dintre cele 572 de
organizaţii membre din UE și nu numai. Vizitaţi
enterprise-europe-network.ec.europa.eu.
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Pieţele muncii
transfrontaliere

O piaţă a muncii transfrontalieră este o zonă
în care lucrătorii care trăiesc într-o ţară pot
face naveta zilnic sau săptămânal pentru a
lucra într-o ţară vecină. Acest aranjament este
popular în toată Europa – mai mult de 600 000
de persoane lucrează într-o altă ţară europeană
decât cea în care trăiesc.
Există mai multe avantaje de a fi lucrător
transfrontalier:
Piaţa forţei de muncă în ţara vecină poate
fi mai puternică decât cea din ţara
dumneavoastră
Nu este nevoie ca familia dumneavoastră
să se mute împreună cu dumneavoastră,
ceea ce înseamnă că partenerii își pot
păstra locurile de muncă și copiii pot face
școala în continuare în propria lor ţară
De obicei, vă puteţi păstra asigurările de
sănătate și sociale în ţara dumneavoastră,
făcând procesul mai ușor
Desigur, naveta transfrontalieră prezintă și unele
complicaţii. Muncitorii trebuie să facă faţă zilnic
diferitelor practici naţionale administrative și
juridice, dar există o gamă de servicii pentru a-i
ajuta pe navetiști să rezolve aceste probleme.
EURES funcţionează în peste 20 de
parteneriate transfrontaliere în peste 13 ţări,
reunind Serviciile publice de ocupare a forţei de
muncă pentru a satisface nevoia de informare
și de coordonare între ţări.
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În regiunile transfrontaliere, EURES vă stă la
dispoziţie pentru:
a face corespondenţa între solicitanţii de
locuri de muncă și posturile vacante într-o
ţară vecină;
a furniza informaţii privind condiţiile de
viaţă și de muncă în două ţări europene
diferite și a vă ajuta cu aspectele juridice,
administrative și practice;
a monitoriza pieţele forţei de muncă din
ambele ţări, oferind, prin urmare, informaţii
actualizate privind posturile vacante.

Unde puteţi găsi EURES în Europa?

ţările UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa,
Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Polonia,
Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit
ţările SEE: UE-27 + Norvegia, Islanda, Liechtenstein
Elveţia
EURES în regiunile transfrontaliere
Căutaţi cel mai apropiat consilier EURES?
Vizitaţi http://eures.europa.eu

11

Valoarea adăugată a EURES

Un serviciu personal și profesional
Mai mult de 800 de consilieri EURES în 31 de
ţări sunt experţi în domeniul mobilităţii forţei
de muncă europene. Aceștia sunt dispuși
să analizeze situaţia dumneavoastră și să vă
ofere sfaturi personalizate pe baza abilităţilor,
calificărilor dumneavoastră și profesiei dorite,
asigurându-vă sprijin pe parcursul procesului
de mutare. Vizitaţi portalul EURES pentru detalii
despre cum îl puteţi contacta pe consilierul
dumneavoastră local EURES.
Zilele europene ale locurilor de muncă
Începând cu 2005, Comisia Europeană și
EURES s-au aliat cu o gamă variată de actori
interesaţi de problema mobilităţii forţei de
muncă, pentru a organiza Zilele europene ale
locurilor de muncă. Acestea s-au desfășurat
pentru prima oară în septembrie 2006, cu
500 de evenimente în peste 300 de orașe
mari de pe continent. Datorită acestui succes,
Comisia Europeană a decis să organizeze Zilele
europene ale locurilor de muncă în fiecare an.

La terminarea studiilor, absolvenţii Agne și
Remigijus din Klaipeda, Lituania, au decis că
doresc să câștige ceva experienţă de lucru într-o
ţară în care și-ar putea îmbunătăţi competenţele

O Zi europeană a locurilor de muncă oferă un
punct de întâlnire pentru angajatori și solicitanţii
de locuri de muncă, precum și ateliere de lucru,
seminarii și dezbateri în domeniul mobilităţii
forţei de muncă europene. Participanţii pot
discuta despre planurile lor și pot adresa
întrebări mai multor experţi, inclusiv, desigur,
consilierilor EURES.

lingvistice și ar putea câștiga un salariu bun.

Aceste evenimente oferă în mod sigur câte
ceva pentru fiecare european interesat să se
mute în străinătate. Consultaţi secţiunea Events
Calendar (Calendarul evenimentelor) de pe
portalul EURES, pentru a afla detalii despre
viitoarele evenimente care vor avea loc în zona
în care vă aflaţi.

230 de kilometri de Oslo. Atât Agne, cât și

În timp ce naviga pe internet, Agne a descoperit
portalul EURES și a decis să ia legătura cu
consilierul EURES local, Margarita Mankute.
La puţin timp după aceea, Agne și Remigijus au
pornit într-o nouă aventură în Norvegia, unde
au lucrat pentru o companie de curăţenie într-o
staţiune de schi din Hemsedal, la aproximativ
Remigijus au descoperit o viaţă plăcută în
Norvegia: „Este o ţară frumoasă cu oameni
prietenoși – nu am avut nicio problemă cu
mutarea! Consilierul nostru EURES ne-a ajutat
la fiecare pas de-a lungul drumului, ceea ce
a făcut ca mutarea noastră să fie una fără
complicaţii!”
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Recomandări

Angajator
„gem suportă 29 de limbi diferite din baza noastră de clienţi
la nivel global care include Microsoft, Clearwire, Cisco,
Electronic Arts și King.com. Consilierii EURES sunt de foarte
mare ajutor, sprijinindu-ne să găsim angajaţi cu competenţe
lingvistice specifice.”
Marcella McKeever, responsabilă Recrutări, gem, Belfast,
Irlanda de Nord

Angajat
„Un student la medicină nu are prea mult timp la dispoziţie să acumuleze experienţă în străinătate,
însă EURES mi-a oferit ocazia să îmi îndeplinesc visul. Datorită stagiului din Regatul Unit, nu numai
că mi-am îmbunătăţit nivelul de limbă engleză, dar am și învăţat foarte multe despre sistemul medical
britanic și am întâlnit oameni minunaţi care m-au ajutat să mă simt ca acasă.”
Laura Zanisi, studentă la medicină, Italia

Comisia Europeană
Găsirea unui loc de muncă în Europa: un ghid pentru solicitanţii de locuri de muncă
Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene
2010 — 13 p. — 14,8 × 21 cm
ISBN 978-92-79-15962-6
doi:10.2767/60084
Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE, precum și în limbile islandeză și
norvegiană.
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