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Asistența acordată de Serviciul Public de Ocupare  

 

  

Responsabilitate: MMSJ, ANOFM. MAI 

Legislație: 

Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare      

Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare  

Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

Legea nr. 134/2010 – Noul Cod de procedură civilă republicată, cu modificările ulterioare  

Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 

civilă, cu modificările şi completările ulterioare      

Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi 

pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu 

modificările ulterioare      

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare    

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României 

a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor 

Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare   

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată 

 

 

Cetăţenii UE/SEE/ai Confederaţiei Elveţiene, aflaţi în căutarea unui loc de muncă, se pot 

adresa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin structurile sale 

teritoriale.   

Aceştia au acces liber pe piaţa muncii din România.   

Angajarea unui cetăţean din statele membre UE/SEE/al Confederaţiei Elveţiene se face în 

aceleaşi condiţii cu angajarea unui cetăţean român.   

Conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în procesul 
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căutării unui loc de muncă, cetăţenii UE/SEE/ai Confederaţiei Elveţiene beneficiază de 

următoarele servicii de asistenţă furnizate de ANOFM, prin intermediul structurilor sale 

teritoriale:  

Informare şi consiliere profesională - prin aceste servicii, acordate în mod gratuit 

cetăţenilor UE/SEE/ai Confederaţiei Elvețiene înregistraţi în bazele de date ale AJOFM, 

aceştia beneficiază de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor şi sunt 

instruiţi în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă; sunt sprijiniţi în vederea 

evaluării şi autoevaluării personalităţii în vederea orientării profesionale şi în dezvoltarea 

abilităţii şi încrederii în sine, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria 

carieră.  

Informarea şi consilierea profesională se realizează de centre specializate, organizate în 

cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi de alte centre şi furnizori 

de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, care încheie cu agenţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă contracte, în condiţiile legii.  

Informarea privind piaţa muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea şi 

autoevaluarea se realizează prin auto-informare, prin acordarea de servicii de consiliere 

individuală sau de grup oferite, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă sau 

în cadrul job-cluburilor organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.  

Consilierea profesională şi instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă 

şi de prezentare la interviuri în vederea ocupării se realizează de către consilieri de 

orientare a carierei, în cadrul centrelor de informare şi consiliere privind cariera sau, la 

cerere, în cadrul altor forme organizate de instruire.  

Medierea muncii - cetăţenii UE/SEE/ai Confederaţiei Elvețiene înregistraţi în bazele de 

date ale ANOFM/AJOFM, aflaţi în căutarea unui loc de muncă, sunt puşi în legătură cu 

angajatori în vederea stabilirii de raporturi de muncă.   

Astfel, agenţiile pentru ocuparea au obligaţia de a identifica locurile de muncă vacante la 

angajatori şi a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă.  

Serviciile de mediere se acordă gratuit, la cerere, cetăţenilor UE/SEE aflaţi în căutarea 

unui loc de muncă de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi constau în:   

• informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, 

prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;   

• mediere electronică, având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor 

şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;   

• preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în 

concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.  
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Formare profesională - cetăţenii UE/SEE/ai Confederaţiei Elveţiene înregistraţi la 

agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot beneficia, în mod gratuit, de servicii de 

formare profesională, care să le asigure îmbunătățirea şi diversificarea competenţelor 

profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.  

Cetăţenii UE/SEE care au calitatea de şomer indemnizat în alt stat UE/SEE şi care îşi caută 

un loc de muncă în România îşi pot exporta indemnizaţia de şomaj (pe o perioadă de 

maximum 3-5 luni) cu condiţia să se înregistreze ca persoană în căutarea unui loc de muncă 

în evidenţa agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţin în baza 

reşedinţei stabilită în România.  

Consilieri EURES  

Cetăţenii UE/SEE/ai Confederaţiei Elveţiene pot apela, ca prim punct de contact şi pentru 

primirea serviciilor de informare, consiliere şi mediere în vederea găsirii unui loc de 

muncă, la consilierii EURES.  

În cazul în care un cetăţean UE/SEE/al Confederaţiei Elveţiene contactează 

ANOFM/AJOFM/AMOFM Bucureşti pentru informaţii referitoare la căutarea unui loc de 

muncă în țara noastră, consilierul EURES din respectiva agenţie îi poate acorda asistenţa 

necesară, în limba engleză.  

  

Consilierii EURES au atribuţii distincte de cele ale consilierilor de orientare în carieră din 

cadrul agenţiei, dar pot asista cetățenii europeni, în limita timpului disponibil, cu servicii 

de interpretariat , în dialogul acestora cu funcţionarul cu atribuţii în acordarea 

respectivelor servicii din cadrul AJOFM, care nu este obligat, conform legii, să aibă 

cunoştinţe de limba engleză.  

  

Informaţii referitoare la condiţiile de muncă și de viață din România.   

ANOFM, în calitate de Birou Naţional de Coordonare al reţelei EURES naţionale, la cererea 

Comisiei Europene, furnizează bianual un minim de informaţii referitoare la condiţiile 

de muncă și de viață din România.   

  

Aceste informații pot fi consultate la următoarea adresă:  

http://www.eures.anofm.ro/lvc_romania/conditii_munca_viata_romania.pdf  

Comisia Europeană traduce aceste informaţii în limbile engleză, germană şi franceză şi le 

postează pe portalul european al locurilor de muncă EURES, www.eures.europa.eu, la 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.eures.europa.eu/
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secţiunea „Condiţii de viaţă şi de muncă în toate statele UE/SEE”, fiind astfel accesibile 

cetăţenilor europeni.   

  

Română:  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=ro&parentId=0&catI 

d=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A  

  

Engleză:  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=en&parentId=0&catI 

d=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A  

  

Franceză:  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=fr&parentId=0&catId 

=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A Germană:  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=de&parentId=0&catI 

d=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A   

  

  

  

  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=ro&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=ro&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=ro&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=ro&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=en&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=en&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=en&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=en&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=fr&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=fr&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=fr&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=fr&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=de&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=de&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=de&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=RO&acro=lw&lang=de&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=&regionString=RO0%7C%20%3A

