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G Ă S I R E A  U N U I  L O C  D E  M U N C Ă  Î N  E U R O P A  , G H I D  P E N T R U  S O L I C I T A N Ţ I I  D E  L O C U R I  D E  M U N C Ă

 MUNCA ÎN STRĂINĂTATE   

STABILIŢI-VĂ OBIECTIVELE PENTRU 
VIITOR

Viața și munca în străinătate devin o opțiune 
din ce în ce mai răspândită în rândul europenilor 
de toate vârstele. Tot mai mult, oamenii recu-
nosc avantajele dobândirii unei experiențe pro-
fesionale într-o altă țară europeană. 

Chiar și așa, doar 3 % din europeni locuiesc și 
lucrează în alt stat membru decât țara lor de origine. 
Totuși, muncind în străinătate, chiar și pentru peri-
oade scurte de timp, vă puteți îmbunătăți considera-
bil nivelul de calificare, sporindu-vă astfel șansele de 
a găsi un loc de muncă mai bun în propria țară.

Principiul Uniunii Europene de liberă circulație a 
lucrătorilor (*) este considerat unul dintre cele mai 
importante drepturi ale cetățenilor UE. Aceasta 
înseamnă că vă puteți muta în orice țară din UE, pre-
cum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. 
Ca urmare, oportunitățile pentru solicitanții de locuri 
de muncă motivați și mobili sunt infinite. Şi, dacă 
aveți nevoie de sfaturi și informații pe parcurs, există 
foarte mulți experți care să vă îndrume.

Ce puteți obține locuind și muncind în străinătate?

 ,  O oportunitate de a dezvolta noi competențe 
profesionale și personale. Învățați o limbă nouă, 
acumulați experiență profesională, vă sporiți încre-
derea în sine și vă îmbunătățiți capacitatea de 
comunicare cu ceilalți. Viața și munca în străină-
tate reprezintă soluția ideală pentru cei care doresc 
ca CV-ul lor să dobândească „valoare adăugată” 
pentru a-i impresiona pe viitorii angajatori.

 ,  O înțelegere mai bună a altor țări și culturi. 
Europa este un continent extraordinar de divers, cu 
multe culturi de descoperit. Locuind în altă țară, 
puteți descoperi o cultură și un stil de viață noi. În 
același timp, ceilalți pot afla mai multe despre țara 
dumneavoastră.

 ,  Experiență valoroasă dobândită prin 
cunoașterea unor persoane noi și făcând față 
unor provocări noi. Dacă nu sunteți sigur(ă) că 

munca în străinătate este potrivită pentru dum-
neavoastră, analizați ofertele de locuri de muncă 
sezoniere sau temporare. Nu este neapărat nevoie 
să vă asumați un contract pe termen lung, dar 
puteți totuși dobândi o experiență valoroasă pentru 
oportunități de muncă viitoare.

❛„Munca în străinătate vă lărgește orizontul și vă 
oferă o idee despre viața independentă. De 
asemenea, vă ajută să vă consolidați încrederea în 
sine și să vă extindeți rețeaua personală de 
cunoștințe. În cazul în care vă mutați, fiți deschis la 
noua cultură și pregătit și dispus să învățați lucruri 
noi.”

Solicitant de locuri de muncă din Lituania care 
locuiește și muncește în Danemarca

OPORTUNITĂȚI
Aveți o competență profesională specifică? Dacă 
aveți cunoștințe și experiență în sectoare în care 
locurile de muncă vacante sunt dificil de ocupat, 
precum sectoarele mediului, sănătății sau TIC, ați 
putea fi o persoană foarte căutată în multe țări 
europene.

(*) Aveți nevoie de permis de muncă?
În funcție de momentul aderării țării dumneavoastră la UE, 
accesul la alte piețe ale muncii ar putea fi restricționat pentru 
o anumită perioadă pentru unii cetățeni. EURES vă poate 
informa care sunt țările în care vă puteți muta în mod liber și 
cele care solicită un permis de muncă.

Dobândirea de noi competențe și acumularea 
experienței profesionale internaționale nu pot fi 
decât în avantajul dumneavoastră. Acest ghid ușor 
de utilizat vă oferă sfaturi și informații utile pentru a 
vă ajuta dacă doriți să vă stabiliți în Europa!
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❛

  ASPECTE PE CARE TREBUIE SĂ LE AVEȚI ÎN VEDERE ÎNAINTE  
DE A VĂ MUTA ÎN STRĂINĂTATE

Dacă vă gândiți să vă mutați în străinătate, tre-
buie să vă gândiți bine înainte de a lua o decizie. 
Iată o prezentare generală a câtorva aspecte pe 
care ar trebui să le luați în considerare înainte de 
a face acest pas.

 ,  Puteți obține un loc de muncă? Un bun punct de 
plecare atunci când căutați un loc de muncă în 
străinătate este să analizați opțiunile și să încer-
cați să obțineți un loc de muncă în timp ce încă vă 
aflați în țara dumneavoastră de origine. Analizați 
cu atenție în ce țări există o cerere de lucrători cu 
cunoștințele și experiența dumneavoastră sau în 
sectorul de activitate care vă interesează. Cercetați 
piața muncii din țările respective. Asigurați-vă că 
CV-ul dumneavoastră este clar și concis, evidenți-
ind lucrurile pe care le-ați învățat sau realizat deja 
și relevanța pentru postul pentru pe care îl 
solicitați.

 ,  Cariera este doar una dintre opțiuni. 
Mobilitatea poate însemna și continuarea educa-
ției, formare profesională și stagii, printre multe 
alte oportunități. UE are programe de asistență în 
aceste domenii. Printre acestea se numără pro-
gramele Leonardo da Vinci (educație și formare 
profesională), Erasmus (schimburi de studenți și 
plasări în străinătate) și strategia „Regândirea 
educației”, care se concentrează pe consolidarea 
competențelor pentru piața muncii. Consultați  
ec.europa.eu/education pentru mai multe 
informații.

 ,  Vorbiți limba țării respective? Cel mai probabil, 
angajatorul va solicita să cunoașteți într-o anumită 
măsură limba locală. Deținerea unor cunoștințe de 
bază de limba engleză va constitui de asemenea 
un avantaj, indiferent de țara în care vă aflați. Luați 
în considerare urmarea unui curs de limbi străine 
înainte de a pleca – chiar dacă nu este o condiție 
pentru ocuparea unui loc de muncă, v-ar putea 
mări șansele profesionale.

 ,  Vă vor fi recunoscute calificările? Dacă sunteți 
calificat pentru a munci în țara dumneavoastră de 
origine, veți putea face același lucru în oricare altă 
țară din Europa. Conform principiului liberei circula-
ții a lucrătorilor, puteți profesa în toate statele 
membre ale UE, precum și în Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia și Elveția. Trebuie totuși să studiați cu 
atenție cerințele specifice – unii angajatori pot soli-
cita anumite diplome, certificări sau alte calificări.

 ,  Care este situația în ceea ce privește studi-
ile? În prezent nu există o recunoaștere univer-
sală a calificărilor la nivel european, în sensul că 
un angajator dintr-o anumită țară poate ezita să 
angajeze un lucrător din altă țară, dacă acestuia 
din urmă nu îi este recunoscut nivelul de studii. 
Puteți găsi informații utile în secțiunea Lucrători 
ș i  pens ionar i  a  por ta lu lu i  Europa ta  
(europa.eu/youreurope/citizens). Ca alternativă, 
puteți vizita site-ul Comisiei Europene privind 
Cadrul  European al  Cal if icăr i lor  (EQF)  
(ec.europa.eu/eqf).

 ,  Vă mutați împreună cu familia? În calitate de 
cetățeni europeni, dumneavoastră și membrii 
familiei dumneavoastră aveți aceleași drepturi ca 
lucrătorii naționali. Membrii familiei dumnea- 
voastră pot studia sau munci în țara de destinație, 
așa că interesați-vă înainte de plecare ce opțiuni 
au aceștia.

„Faptul că am luat legătura cu EURES a fost cel 
mai bun lucru pe care aș fi putut să-l fac pentru 
cariera mea. Anul trecut am trimis o scrisoare 
consilierului meu EURES local explicându-i că 
doream să fac un stagiu la o firmă de vinuri din 
Italia. Trei luni mai târziu, EURES Italia a găsit un 
post, inclusiv cazare și cheltuieli de subzistență. 
Sprijinul EURES a continuat pe toată durata 
stagiului. Când am ajuns în Italia, EURES m-a 
ajutat să întocmesc toate documentele necesare.”

Dalma, solicitant de locuri de muncă din Ungaria

ec.europa.eu/education
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm
ec.europa.eu/eqf
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G Ă S I R E A  U N U I  L O C  D E  M U N C Ă  Î N  E U R O P A  , G H I D  P E N T R U  S O L I C I T A N Ţ I I  D E  L O C U R I  D E  M U N C Ă

  CINE VĂ POATE AJUTA SĂ GĂSIȚI UN LOC DE MUNCĂ  
ÎN STRĂINĂTATE?

V-ați hotărât să faceți acest pas și acum aveți 
nevoie de ceva mai multe informații. Pentru spri-
jin și consiliere pe tot parcursul procesului, aveți la 
dispoziție următoarele resurse:

EURES, Rețeaua mobilității europene pentru 
ocuparea forței de muncă, cuprinde toate statele 
membre, precum și Islanda, Liechtenstein, Norvegia 
și Elveția. Aceasta are o rețea de parteneri, inclusiv 
serviciile publice de ocupare a forței de muncă, și este 
în curs de extindere pentru a include și alți parteneri 
din țara dumneavoastră. Informații în acest sens pot fi 
găsite pe portalul EURES: eures.europa.eu

Rețeaua EURES oferă o gamă de servicii adaptate 
nevoilor dumneavoastră:

 ,   Portalul EURES al mobilității europene pentru 
ocuparea forței de muncă: acesta oferă infor-
mații despre oferte de muncă din 32 de țări și vă 
permite să creați un profil, să vă înregistrați CV-ul 
și vă oferă detalii cu privire la condițiile de viață și 
de muncă din întreaga Europă. Portalul este pro-
movat pe principalele platforme de socializare și 
are propria aplicație pentru smartphone. Dacă 
aveți nevoie de asistență pentru crearea unui cont, 
redactarea unui CV sau căutarea de locuri de 
muncă, biroul de asistență EURES vă stă la dispo-
ziție prin live chat, e-mail, telefon sau Skype. 
Vizitați eures.europa.eu pentru detalii.

 ,  O rețea de consilieri EURES: EURES are peste 
900 de consilieri în 32 de țări, care lucrează împre-
ună cu serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă pentru a furniza solicitanților de locuri de 
muncă informații despre mobilitate. Consilierii pot 
fi contactați prin telefon, e-mail sau în cadrul unei 
întâlniri față în față sau la un eveniment din cadrul 
Zilelor europene ale locurilor de muncă (a se vedea 
pagina următoare pentru mai multe informații).

 ,  EURES în regiunile transfrontaliere: munca și 
viața în două țări reprezintă forma cea mai frec-
ventă a mobilității forței de muncă. EURES ope-
rează și în regiuni transfrontaliere din întreaga 
Europă. Puteți găsi informații despre lucrătorii 
transfrontalieri pe portalul EURES, de la consilierul 
dumneavoastră local EURES și la pagina 11 a pre-
zentei broșuri.

De asemenea, puteți profita de următoarele:

 ,    Agențiile private de recrutare: în țara dumnea-
voastră de origine – sau în țara de destinație –, 
agențiile private de ocupare a forței de muncă vă 
pot oferi o gamă largă de informații și servicii pen-
tru găsirea unui loc de muncă potrivit. Consilierii 
acestor agenții vă pot îndruma pe parcursul diferi-
telor etape ale procesului de recrutare.

 ,  Motoarele online de căutare de locuri de 
muncă: unele motoare de căutare de locuri de 
muncă vă permit să creați un CV, un profil de 

căutare de locuri de muncă, să primiți notificări pri-
vind oferte de muncă interesante și să vizualizați 
oferte de muncă.

 ,  Platformele de socializare: aproximativ jumă-
tate dintre utilizatorii de internet din UE sunt pre-
zenți pe platformele de socializare. Dacă utilizați 
cu regularitate platforme de socializare precum 
Facebook, Twitter sau LinkedIn, le puteți folosi pen-
tru a vă promova competențele și interesele, ca un 
fel de CV virtual. Trebuie doar să aveți grijă la ceea 
ce spuneți și faceți online și să revizuiți setările 
pentru a menține confidențialitatea postărilor și a 
fotografiilor personale!

❛„Consilierul EURES mi-a dat informații despre 
cum puteam urma un curs de grădinărit de seră în 
Danemarca și combinarea acestuia cu un curs de 
limba daneză și munca la o fermă din această țară. 
Mi s-a părut o oportunitate interesantă – și un 
mod de a dobândi competențe și cunoștințe 
pentru viitoarea mea viață profesională. Îți extinde 
orizontul, te face mai independent, îți 
consolidează încrederea în sine și îți extinde 
rețeaua personală!”
Sarunas, solicitant de locuri de muncă din Lituania

eures.europa.eu
eures.europa.eu


4  CUM VĂ POATE AJUTA EURES?

Serviciile EURES sunt complexe și disponibile 
tuturor solicitanților de locuri de muncă din 
Europa – înainte, în timpul și după căutarea unui 
loc de muncă.

Acestea tratează fiecare aspect al vieții și muncii în 
străinătate, de la consiliere profesională, revizuirea 
și traducerea CV-urilor, analiza ofertelor și facilitarea 
videoconferințelor pentru interviuri la furnizarea de 
informații referitoare la piața europeană a muncii, 
oferind consiliere juridică și în materie de securitate 
socială, organizând târguri de locuri de muncă și sfa-
turi cu privire la posibilitățile de formare, de învățare 
a limbii și finanțare – printre altele!

În linii mari, serviciile cuprind următoarele:

Portalul EURES al mobilității europene pentru 
ocuparea forței de muncă cuprinde peste un 
milion de oferte de muncă din întreaga Europă, 
aproape la fel de multe CV-uri și mii de angajatori 
înregistrați. Acesta vă oferă instrumente pentru:

 ,     crearea unui profil care să permită marcarea sec-
toarelor sau țărilor de interes și primirea de notifi-
cări prin e-mail privind oferte de muncă relevante;

 ,  crearea și gestionarea unui CV în una sau mai 
multe limbi și publicarea acestuia online, astfel 
încât să fie vizibil pentru cei 30 000 de angajatori 
înregistrați pe portal;

 ,  căutarea de informații privind condițiile de viață și 
de muncă din țara pe care ați ales-o;

 ,  căutarea Zilelor europene ale locurilor de muncă și 
a altor evenimente de recrutare în regiunea dum-
neavoastră; și

 ,  stabilirea de legături cu alți solicitanți de locuri de 
muncă, precum și schimbul de idei cu privire la cău-
tarea de locuri de muncă și la condițiile de viață și 
de muncă în străinătate.

Consilierii EURES și alți profesioniști din domeniul 
recrutării – în special în rețeaua EURES – pot fi contac-
tați pentru informații și recomandări în orice etapă a 
procesului de căutare a unui loc de muncă și de mutare. 
Cu expertiză specializată în ceea ce privește aspectele 
de natură practică, juridică și administrativă ale mobili-
tății forței de muncă europene, aceștia pot:

 ,  să vă recomande oportunități interesante pe baza 
profilului dumneavoastră și chiar să vă ajute să 
găsiți un angajator dintr-o altă țară europeană 
care să corespundă profilului dumneavoastră;

 ,  să vă ajute să formulați o solicitare pentru un loc 
de muncă și să trimită CV-ul dumneavoastră 
potențialilor angajatori;

 ,  să vă ofere informații cu privire la condițiile de 
viață și de muncă din țara de destinație; și

 ,  să vă ajute să vă stabiliți în noua țară, oferindu-vă 
informații cu privire la locuințe, securitate socială și 
fiscalitate, precum și cu privire la școli și la asis-
tența medicală pentru familia dumneavoastră, 
dacă este cazul.

Vă rugăm să rețineți că serviciile disponibile pot să 
difere de la o țară la alta sau de la o organizație 
parteneră EURES la alta.

Puteți afla mai multe informații și datele de contact ale 
consilierului EURES local și ale altor specialiști în recru-
tare de pe portalul EURES al mobilității europene pentru 
ocuparea forței de muncă. 

ZILELE EUROPENE ALE LOCURILOR 
DE MUNCĂ ȘI ALTE EVENIMENTE
În fiecare an se organizează sute de evenimente 
EURES în întreaga Europă – toate ușor de accesat 
și gratuite. Cele mai bine cunoscute sunt Zilele 
europene ale locurilor de muncă, care oferă un 
mediu ideal pentru cunoașterea potențialilor 
angajatori – fie la fața locului, fie online –, precum 
și pentru a beneficia de sesiuni de întrebări și 
răspunsuri și instruire video individuală oferită de 
specialiști în mobilitatea pentru ocuparea forței de 
muncă și alți experți. EURES găzduiește, de 
asemenea, conferințe, seminare și zile de informare 
generală cu privire la mobilitate, în cadrul cărora 
consilierii EURES oferă consultanță de 
specialitate pentru găsirea unui loc de muncă în 
Europa. Consultați secțiunea Calendarul 
evenimentelor de pe portalul EURES pentru mai 
multe informații despre evenimentele din zona 
dumneavoastră.



EU countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,

France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,

Kingdom.the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United

 EEA countries: EU-27 + Norway, Iceland, Liechtenstein 

 Switzerland

 EURES in cross-border regions

Are you looking for the closest EURES Adviser? 
Go to http://eures.europa.eu
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●  Statele membre ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, 
Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, 
Slovenia, Spania, Suedia, Ţările de Jos, Ungaria.

●  Spațiul Economic European (SEE) = statele 
membre ale UE + Islanda, Liechtenstein și 
Norvegia.

●  Elveția. 
 
EURES este reprezentat în diferite zone și regiuni 
transfrontaliere. Pentru detalii suplimentare, 
vizitați portalul EURES. 
 
Pentru a găsi cel mai apropiat consilier EURES, 
consultați eures.europa.eu

UNDE PUTEȚI GĂSI EURES ÎN EUROPA? 5

eures.europa.eu


6   PORTALUL EURES AL MOBILITĂȚII EUROPENE PENTRU 
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

SECȚIUNILE PRINCIPALE

În calitate de solicitant de loc de muncă, aici puteți 
găsi informații cu privire la munca în străinătate, pre-
gătirea pentru un interviu, stabilirea într-o țară nouă, 
precum și informații cu privire la oportunitățile de edu-
cație și formare ale Comisiei Europene în Europa.

 ,  1. Cu ce vă poate ajuta EURES? Aici puteți găsi 
toate serviciile oferite de membrii și partenerii 
EURES.

 ,  2. Căutarea unui loc de muncă. Vi se explică 
cum să căutați un loc de muncă în cele 32 de țări 
europene, cum să creați și să administrați profilu-
rile online pentru căutarea de locuri de muncă și 
cum să vă abonați la notificări prin e-mail cu privire 
la oferte de muncă interesante.

 ,  3. Crearea CV-ului online. Vă permite să creați și 
să vă gestionați CV-ul în mai multe limbi, gratuit, și 
în format Europass, dacă doriți.

 ,  4. Contactarea unui consilier EURES. Vă ajută 
să găsiți datele de contact ale unui consilier EURES 
din regiunea dumneavoastră, pentru a beneficia de 
consiliere personalizată privind oportunitățile de 
muncă și condițiile de viață și de muncă în Europa.

 ,  5. Condiții de viață și de muncă. Conține infor-
mații practice, juridice și administrative privind 
mobilitatea. Căutați tendințele actuale pe piața 
europeană a muncii în funcție de țară, regiune și 
sector de activitate.

 ,  6. Competențe și cariere. Extindeți-vă perspecti-
vele în ceea ce privește cariera dobândind compe-
tențe noi, care să vă îndrume în direcția corectă. 
Găsiți oportunități de educație și formare în întrea- 
ga Europă.

 ,  7. Calendarul evenimentelor. Vă prezintă eveni-
mentele viitoare de interes din regiunea dumnea-
voastră. Țineți-vă la curent cu târgurile de recrutare 
sau sesiunile de informare generală privind mobili-
tatea susținute de consilierii EURES.

 ,  8. Noutăți. Conține cele mai recente articole și 
materiale video despre locurile de muncă și mobi-
litatea europeană. Urmăriți povești de succes și 
aflați sugestii utile în legătură cu orice subiect, de 
la căutarea de locuri de muncă la drepturile de 
securitate socială.

 ,  9. Buletinele informative EURES & You. Se pu- 
blică lunar și conțin informații privind mobilitatea 
locurilor de muncă, tendințele curente, evenimente 
EURES viitoare și altele. Puteți citi buletinele infor-
mative online sau le puteți primi prin e-mail.

 ,  10. Oportunități de locuri de muncă pentru 
absolvenți. Destinat solicitanților de locuri de 
muncă din sectorul universitar și politehnic. Unele 
sectoare de locuri de muncă sunt căutate în anu-
mite țări europene, astfel încât pentru solicitanții 
de locuri de muncă având un nivel înalt de califi-
care există șanse ridicate să găsească un loc de 
muncă în străinătate.

 ,  11. Ajutor și asistență. Aici veți găsi răspunsurile 
la majoritatea întrebărilor dumneavoastră. Biroul 
de asistență EURES vă stă de asemenea la dispo-
ziție pentru a vă răspunde la întrebări prin telefon, 
e-mail, live chat și Skype.

 ,  12. Linkuri. Vă conectează cu alte site-uri care tra-
tează mobilitatea forței de muncă europene, inclu-
siv cu serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă, precum și cu o serie de publicații concepute 
să vă ghideze în timpul căutării unui loc de muncă.

 ,  13. Aplicații pentru dispozitive mobile. 
Descărcați o aplicație gratuită ce vă oferă acces 
ușor la numeroase funcții ale portalului EURES al 
mobilității pentru ocuparea forței de muncă. 
Analizați oferte de muncă din întreaga Europă, 
găsiți cel mai apropiat consilier EURES pentru o 
asistență personalizată sau căutați evenimente 
EURES viitoare.
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EVOLUȚII VIITOARE ȘI ALTE SERVICII

Zilele europene online ale locurilor de muncă 
permit solicitanților de locuri de muncă și anga-
jatorilor să se reunească „virtual” și gratuit, eco-
nomisind timpul și banii necesari deplasării la un 
eveniment. Participanții pot vizualiza prezentă-
rile dumneavoastră, pot trimite cereri pentru pos-
turi vacante și se pot întâlni direct cu agenții de 
recrutare ș i  cons i l ie r i i  EURES.  Consultaț i  
europeanjobdays.eu pentru detalii referitoare la Zile 
online ale locurilor de muncă anterioare și viitoare.

Match and Map (Relaționare și reprezentare) este 
un instrument care realizează automat corespon-
dența între informațiile din CV-ul online al solicitan-
ților de locuri de muncă și ofertele de muncă. 
Rezultatele căutării vor fi prezentate sub forma 
unei hărți a Europei, arătându-vă exact unde puteți 
găsi oportunitățile pe care le căutați.

Pașapoartele de competențe sectoriale au fost 
dezvoltate de partenerii sociali europeni; aceste 
pașapoarte vor permite lucrătorilor cu experiență 
într-un anumit sector să își pună în evidență com-
petențele într-un mod care poate fi înțeles la nivel 
european, indiferent de țară sau de limbă. Sectorul 
ospitalității va fi lansat primul, fiind urmat de alte 
sectoare.

  PORTALUL EURES AL MOBILITĂȚII EUROPENE PENTRU  
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

http://www.europeanjobdays.eu/
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SOLICITAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

Așadar ați găsit o oportunitate interesantă? 
Acum trebuie să formulați o cerere care să vă 
pună în valoare! Consilierii EURES vă pot ajuta în 
acest sens – sau puteți consulta portalul mobili-
tății pentru ocuparea forței de muncă pentru 
sfaturi deosebit de importante.

De obicei, o cerere constă într-o scrisoare de intenție și 
CV-ul dumneavoastră, deși unii angajatori vă pot soli-
cita să completați un formular standard. Rețineți: 
aceasta este prima impresie pe care o faceți angajato-
rului; prin urmare, scrisoarea de intenție și CV-ul trebuie 
să fie perfecte.

 ,  Scrisoarea de intenție: trebuie să specifice moti-
vele pentru care vă interesează postul respectiv, 
experiența care vă face potrivit pentru post și ceea 
ce puteți oferi întreprinderii respective. Asigurați-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, pregătirea temeinică este esențială. 
Trebuie să aveți la dumneavoastră toate docu-
mentele necesare, precum CV-ul sau cartea de 
identitate – pentru a fi pregătiți în caz că vi se 
solicită.

 ,  Cunoașterea întreprinderii: asigurați-vă că v-ați 
documentat în legătură cu întreprinderea cu care 
aveți interviul. Arătați că sunteți familiarizat cu 
obiectul de activitate și obiectivele întreprinderii. 
Pregătiți câteva întrebări interesante despre orga-
nizație, pentru a demonstra că v-ați documentat.

 ,  Cunoașterea locului de muncă: fișa postului 
este cel mai bun indiciu cu privire la întrebările pe 
care le va avea angajatorul la interviu. Se pune 
accent pe munca în echipă, pe spiritul de inițiativă, 
pe flexibilitate? Arătați că fiecare dintre aceste 
cerințe vi se potrivește, cu exemple concrete din 
experiența dumneavoastră.

 ,  Așteptați-vă la neprevăzut: vă pot fi adresate 
întrebări dificile sau neașteptate. Nu intrați în 
panică! Demonstrați că vă puteți păstra calmul în 
situații tensionate, luând o pauză de gândire 
înainte de a răspunde. Nu contează dacă nu știți 
răspunsul. Angajatorul este interesat să vadă cum 
vă formulați răspunsul și cum ați proceda pentru a 
afla informații noi.

CV-UL

 ,   Enumerați mai întâi cele mai recente experiențe și 
calificări.

 ,  Folosiți fraze scurte și un limbaj pozitiv.

 ,  Scoateți în evidență responsabilitățile care sunt 
relevante pentru postul dorit și utilizați verbe 
„active”.

 ,  Asigurați-vă că informațiile pe care le furnizați sunt 
faptice, actuale și exacte.

 ,  Limitați-vă CV-ul la maximum două pagini.

 ,  Rugați o altă persoană să vă corecteze CV-ul, de 
preferință un vorbitor nativ al limbii în care l-ați 
formulat.
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 MUTAREA ȘI SOSIREA

Părăsirea țării dumneavoastră și sosirea în altă 
țară pot fi o experiență descurajantă. Există anu-
mite procese administrative cu care trebuie să vă 
familiarizați, oameni cu care trebuie să vă întâl-
niți – poate o limbă străină pe care trebuie să o 
învățați. Vă puteți contacta consilierul local 
EURES pentru sfaturi și informații înainte de 
plecare.

Iată câteva sfaturi din partea EURES, care fac întregul 
proces mai ușor:

MUTAREA

 ,  Asigurați-vă că v-ați rezolvat toate problemele și 
anulați toate contractele cu furnizorii de servicii.

 ,  Informați autoritatea locală că vă mutați în străi-
nătate, dacă acest lucru este obligatoriu.

 ,  Schimbați-vă adresa de corespondență și lăsați o 
adresă de reexpediere pentru corespondența care 
poate sosi după plecarea dumneavoastră.

 ,  Nu uitați să luați documentele importante – pașa-
poarte sau cărți de identitate valabile pentru dum-
neavoastră și pentru membrii familiei.

SOSIREA

 ,   Locuința: este recomandat să vă interesați cu pri-
vire la locuință înainte de a ajunge în străinătate, 
ca să vă faceți o idee despre zonele care cores-
pund bugetului și așteptărilor dumneavoastră.

 ,  Securitatea socială: toate prestațiile de securitate 
socială asociate unui contract de muncă în noua 
dumneavoastră țară sunt acordate în egală măsură 
tuturor cetățenilor din țările UE, precum și din 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Același 
lucru se aplică și în cazul lucrătorilor detașați, anga-
jați într-un stat membru al UE, dar detașați tempo-
rar în alt stat membru (a se vedea secțiunea Politici 
și activități la ec.europa.eu/social). Prestațiile soci-
ale acoperă concediile medicale și de maternitate, 
ajutoarele de șomaj și familiale, accidentele de 
muncă și îmbolnăvirile profesionale, invaliditatea și 
pensiile pentru limită de vârstă. Contactați institu-
ția dumneavoastră de asigurări sociale înainte de 
a pleca din țara dumneavoastră de origine pentru a 
obține informațiile și formularele UE necesare. De 
asemenea, informați-vă despre Sistemul UE de 
informare reciprocă privind protecția socială 
(Missoc) pe site-ul de mai sus.

 ,  Cardul european de asigurare de sănătate 
(EHIC): este disponibil gratuit pentru toți cetățenii 
din țările UE/SEE și Elveția. Acesta vă asigură 

accesul la serviciile publice de asistență medicală 
de urgență (precum cadre medicale, farmacii, spi-
tale), la fel ca și cetățenilor țării respective. Trebuie 
totuși să încercați să încheiați o asigurare de sănă-
tate în noua dumneavoastră țară imediat după ce 
sosiți.

 ,  Pensia: dacă primiți o pensie de stat în unul sau 
mai multe state membre ale UE și vă mutați în 
altă țară din UE sau în Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia sau Elveția, puteți primi în continuare 
pensia de stat completă în țara respectivă. Pentru 
mai multe informații despre protecția drepturilor 
dumneavoastră de securitate socială, vizitați:  
ec.europa.eu/social-security-coordination.

 ,  Impozitarea: țările europene au încheiat acorduri 
fiscale bilaterale, pentru ca cetățenii lor să nu plă-
tească de două ori pentru aceeași activitate sau 
același venit într-o altă țară europeană. Contactați 
autoritățile relevante din țara dumneavoastră de 
origine pentru a obține consiliere personalizată.

EURES vă poate oferi informații suplimentare 
despre aceste teme. Vizitați paginile Condiții de 
viață și de muncă pe portalul EURES sau 
contactați-vă consilierul local EURES.

ec.europa.eu/social
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=ro
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Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), care 
reprezintă peste 99 % din întreprinderile euro-
pene, constituie coloana vertebrală a economiei 
europene și tot mai mulți cetățeni europeni 
doresc să își înființeze propria întreprindere în 
altă țară.

Dacă aveți idei pentru a porni o afacere în altă parte în 
Europa, iată câteva recomandări:

 ,   Creați-vă un plan de afaceri: asigurați-vă că știți 
exact care va fi afacerea dumneavoastră, cât de 
mult va costa stabilirea în țara respectivă, timpul 
necesar, precum și procedurile administrative pe 
care trebuie să le parcurgeți. Nu așteptați să sosiți 
în altă țară pentru a vă crea planul de afaceri – va 
fi mai ușor să faceți acest lucru în țara dumnea-
voastră de origine. Contactați Camera de Comerț 
locală, întrucât multe camere de comerț organi-
zează cursuri menite să vă ajute la crearea unui 
plan de afaceri cuprinzător.

 ,  Familiarizați-vă cu noua dumneavoastră țară: 
planificați câteva excursii în țara de destinație îna-
inte de a vă muta în cele din urmă acolo. 
Familiarizați-vă cu sistemul bancar, cu practicile 
juridice și administrative, cu oamenii și cultura noii 
dumneavoastră țări. Trebuie să învățați o limbă 
străină? Atunci înscrieți-vă la un curs în țara de ori-
gine, astfel încât să stăpâniți limba respectivă îna-
inte de a vă muta.

 ,  Obțineți sfaturi de la un coleg antreprenor: luați 
legătura cu cineva care și-a început propria afacere 
în țara dumneavoastră de destinație. Nu există 
nimeni mai în măsură să vă dea sfaturi bune decât 
cineva care a experimentat deja ceea ce doriți să 
faceți și dumneavoastră. Consilierul dumneavoastră 
local EURES vă poate pune în legătură cu o per-
soană sau o organizație relevantă. Sau vizitați: 
ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week pen-
tru a afla mai multe despre antreprenori de succes 
în fiecare țară europeană.

 ,  Enterprise Europe Network: ajută întreprinde-
rile mici să profite de piețele europene deschise. 
Ca antreprenor, puteți găsi o gamă largă de 
informații furnizate de oricare dintre cele 600 de 
organizații membre din UE și nu numai. Vizitați:  
portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu.

 ,  Instrumentul european de microfinanțare 
Progress: este o inițiativă a UE care ajută persoa-
nele care doresc să înființeze sau să își dezvolte 
propria întreprindere mică să acceseze fonduri de 
până la 25 000 EUR. Descărcați o broșură  
(ec.europa.eu/social).

❛„Înainte de a vă muta în altă țară, pregătiți un plan 
de afaceri solid cu o descriere a produsului sau 
serviciului care urmează să fie oferit, publicul-țintă 
și concurența existentă și o strategie de marketing. 
De asemenea, nu uitați de planul financiar – nu 
doar pentru afacere, dar și un plan personal. Dacă 
mergeți în altă țară cu intenția să vă pensionați în 
țara de origine, trebuie să luați în considerare ce 
valoare va avea în țara dumneavoastră pensia 
acumulată în alt stat membru.”

Consilier EURES, Țările de Jos

❛„Am fost invitat la o reuniune de recrutare cu 
EURES la Biroul public de plasare a forței de 
muncă din Göteborg, Suedia. Am avut un interviu 
cu Seven Seas Group, care căuta echipaj pentru mai 
multe vase de croazieră. După o întâlnire utilă de 
informare și interviul care a urmat, mi s-a oferit, 
câteva luni mai târziu, un loc de muncă pe o linie 
de croazieră din Caraibe – opțiunea mea!”

Stefan, solicitant de locuri de muncă din Suedia

ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week
http://een.ec.europa.eu/
ec.europa.eu/social
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 NAVETA TRANSFRONTALIERĂ

O piață a muncii transfrontalieră este o zonă în 
care lucrătorii care trăiesc într-o țară pot face 
naveta zilnic sau săptămânal pentru a lucra într-o 
țară vecină. Această metodă este populară în 
întreaga Europă – peste 600 000 de persoane 
lucrează în altă țară europeană decât cea în care 
trăiesc.

EXISTĂ MAI MULTE AVANTAJE ÎN A 
FI LUCRĂTOR TRANSFRONTALIER:

 ,  Piața muncii în țara vecină poate fi mai solidă 
decât cea din țara dumneavoastră.

 ,  Nu este nevoie ca familia să se mute împreună cu 
dumneavoastră, ceea ce înseamnă că partenerii își 
pot păstra locurile de muncă și copiii pot merge la 
școală în țara lor.

 ,  De obicei, vă puteți păstra asigurările de sănătate 
și sociale în țara dumneavoastră, făcând procesul 
mai ușor.

Desigur, naveta transfrontalieră prezintă și unele 
complicații, cum ar fi practici naționale administrative 
și juridice diferite. Dar există o gamă de servicii pentru 
a-i ajuta pe cei care fac naveta să rezolve aceste 
probleme.

ÎN REGIUNILE TRANSFRONTALIERE, 
EURES VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE 
PENTRU:
 ,  plasarea solicitanților de locuri de muncă pe posturile 
vacante dintr-o țară vecină;

 ,  furnizarea de informații privind condițiile de viață și 
de muncă în două țări europene diferite și asistență 
în legătură cu aspectele juridice, administrative și 
practice; și

 ,  monitorizarea piețelor de muncă din ambele țări, ofe-
rind, prin urmare, informații actualizate privind ofer-
tele de muncă.

EURES funcționează în peste 20 de parteneriate 
transfrontaliere în mai mult de 13 țări. Pentru a 
răspunde nevoii de informare și de coordonare 
între țări, parteneriatele transfrontaliere EURES 
reunesc servicii publice de ocupare a forței de 
muncă și de formare profesională, sindicate, 
autorități locale și alte instituții responsabile cu 
ocuparea forței de muncă și cu formarea.

Pentru mai multe informații, vizitați secțiunea Despre 
noi la: eures.europa.eu

❛„Ajutăm zilnic sute de lucrători transfrontalieri 
care au întrebări precum: Unde îmi plătesc 
impozitele? De unde pot solicita alocație pentru 
copil? Pot beneficia de serviciile sistemului de 
asistență medicală? Astfel contribuim la 
facilitarea tranziției pentru lucrătorii mobili care 
se mută într-o altă țară.”

Consilier EURES, Parteneriat transfrontalier 
Irlanda/Irlanda de Nord

❛„Ştiam deja câte ceva despre viața în Ungaria, 
deoarece studiasem acolo, dar EURES m-a ajutat cu 
detaliile mai «tehnice» despre viața între două țări, 
cum ar fi diferențele dintre sistemele fiscale și 
sistemele de securitate socială. Când te muți într-un 
loc nou, nu știi la ce să te aștepți. Fiecare țară este 
unică în felul ei și sfaturile sunt foarte importante.”
Marcel, solicitant de locuri de muncă din Germania 

care locuiește în Ungaria și face naveta în Austria

eures.europa.eu
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UN SERVICIU PERSONAL, 
PROFESIONAL, COMPLET

Există mai mult de 900 de consilieri EURES în 32 de 
țări, experți în domeniul mobilității forței de muncă la 
nivel european. Aceștia vă stau la dispoziție pentru a 
vă oferi sfaturi personalizate pe baza competențelor, 
calificărilor dumneavoastră și profesiei dorite, asigu-
rându-vă sprijin pe parcursul procesului de mutare. 
Vizitați portalul EURES pentru detalii despre cum îl 
puteți contacta pe consilierul dumneavoastră local 
EURES.

ZILELE EUROPENE ALE LOCURILOR 
DE MUNCĂ

Aceste evenimente sunt organizate în Europa de mai 
multe ori pe an, din Norvegia în Cipru și din Portugalia 
în România. Acestea oferă oportunitatea ideală pen-
tru ca solicitanții de locuri de muncă să discute cu 
consilierii EURES, precum și cu potențiali angajatori, 
fie personal, fie online. Participanții pot discuta des-
pre planurile lor și le pot adresa întrebări unor experți 
în mobilitatea europeană pentru ocuparea forței de 
muncă prin seminare, dezbateri, ateliere și întreve-
deri față în față (sau virtuale).

Aceste evenimente oferă ceva pentru fiecare euro-
pean interesat să se mute în străinătate. Consultați 
Calendarul evenimentelor de pe portalul EURES, pen-
tru a afla detalii despre viitoarele evenimente care 
vor avea loc în zona în care vă aflați.

INIȚIATIVE EURES SPECIALE

Există numeroase programe specifice de mobilitate 
care ajută solicitanții de locuri de muncă și persoanele 
care doresc să își schimbe locul de muncă, cu vârste 
între 18 și 30 de ani, să își găsească un loc de muncă 
în alte țări europene, indiferent de calificări, aptitudini 
sau experiență, oferind diferite oportunități de finan-
țare. Acest serviciu oferă de asemenea beneficii sem-
nificative pentru angajatori, deoarece promovează 
întreprinderile respective în fața unei forțe de muncă 
pe care nu ar putea să o găsească la nivel local, regi-
onal sau național și îi ajută astfel să identifice candi-
dați potriviți pentru posturile dificil de ocupat 
(consultați ec.europa.eu).

 VALOAREA ADĂUGATĂ A EURES

❛ ❛„O Zi europeană a locurilor de muncă este, pentru 
mulți solicitanți de locuri de muncă, o primă 
abordare interesantă care le permite să intre în 
contact cu întreprinderi ce oferă locuri de muncă și 
să își depună CV-ul direct. Prezența la fața locului a 
diferitor agenții de plasare temporară este de 
asemenea utilă, la fel cum este și disponibilitatea 
consilierilor EURES, care pot oferi sprijin cu 
cererile legate de mobilitate.”

Consilier EURES, Luxemburg

„Am participat la un târg de locuri de muncă în Basel 
și am întâlnit un consilier EURES din Luxemburg. 
Acesta mi-a dat sfaturi practice și utile, inclusiv 
informații cu privire la piața muncii, condițiile de viață 
și de muncă din această țară și despre cum să-mi depun 
candidatura pentru locuri de muncă, precum și pașii 
care trebuie urmați înainte de mutarea în altă țară.”

Solicitant de locuri de muncă din Elveția care 
locuiește și lucrează în Luxemburg

ec.europa.eu
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Această publicație este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE, precum și în limbile islandeză și 
norvegiană.

CUM VĂ PUTEȚI PROCURA PUBLICAȚIILE  
UNIUNII EUROPENE?

Publicații gratuite:
•  un singur exemplar: 

pe site-ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•  mai multe exemplare/postere/hărți: 

de la reprezentanțele Uniunii Europene (http://ec.europa.eu/represent_ro.htm), 
de la delegațiile din țările care nu sunt membre ale UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_ro.htm) 
• sau contactând rețeaua Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_ro.htm) 
• la numărul 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit în toată UE) (*).

(*)  Informațiile primite sunt gratuite, la fel ca și cea mai mare parte a apelurilor telefonice 
(unii operatori și unele cabine telefonice și hoteluri taxează totuși aceste apeluri).

Publicații contra cost:
·  pe site-ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Abonamente:
·  de la agenții de vânzări ai Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm).
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VĂ INTERESEAZĂ PUBLICAȚIILE 
DIRECȚIEI GENERALE OCUPAREA 
FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI 
SOCIALE ȘI INCLUZIUNE?

,  Dacă da, le puteți descărca sau vă puteți abona 
gratuit la: 
ec.europa.eu/social/publications

,  De asemenea, vă puteți abona pentru a primi 
gratuit buletinul informativ electronic al Comisiei 
Europene, Social Europe, la: 
ec.europa.eu/social/e-newsletter

,  Vă puteți abona la buletinul informativ EURES, la: 
eures.europa.eu

PRINCIPALELE SITE-URI ȘI PROGRAME 
ALE UE PREZENTATE ÎN ACEASTĂ 
BROȘURĂ SUNT INDICATE MAI JOS:

,  Portalul EURES al mobilității pentru ocuparea forței de 
muncă: eures.europa.eu

,  Enterprise Europe Network: 
portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

,  Antreprenorii europeni: 
ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week

,  Zilele europene ale locurilor de muncă: 
europeanjobdays.eu

,  Întrebări despre UE: 
europa.eu/europedirect

,  Instrumentul european de microfinanțare Progress: 
Descărcați o broșură la: ec.europa.eu/social

,  Cadrul european al calificărilor (EQF): 
ec.europa.eu/eqf

,  Programe de asistență în educație: 
ec.europa.eu/education

,  Sistem de informare reciprocă cu privire la protecția socială: 
ec.europa.eu/social

,  Lucrători detașați: ec.europa.eu/social

,  Drepturi de securitate socială: 
ec.europa.eu/social-security-coordination

,  Europa ta. Sprijin și consiliere pentru cetățenii UE și familiile lor: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm

,  Primul tău loc de muncă EURES: ec.europa.eu/social

URMĂRIȚI-NE PE PLATFORMELE DE 
COMUNICARE SOCIALĂ:

euresjobs

socialeurope

EURESjob

EURES European Employment Services

EURES Europe

9 789279 269165
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