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 oferiți Un aer eUropean afacerii dUmneavoastră

Într-o lume în permanentă schimbare, între-
prinderea dumneavoastră ar putea avea nevoie 
să își extindă sfera de căutare pentru a-i atrage 
pe cei mai buni angajați. Găsirea persoanelor 
potrivite poate fi o provocare. O soluție, accep-
tată de un număr din ce în ce mai mare de 
întreprinderi, este recrutarea la nivel european. 
Aproximativ 3 % din europeni locuiesc și 
lucrează în alt stat membru decât țara lor de 
origine. Aceștia aduc la locul de muncă 
competențe diferite și o perspectivă nouă – și le 
oferă angajatorilor posibilitatea de a găsi cei 
mai buni angajați dintr-un grup mai mare de 
candidați.

acest ghid vă prezintă procesul de recrutare de personal 
din străinătate și vă îndrumă prin etapele necesare.

Recrutarea de personal din străinătate are mai multe 
avantaje importante.

,,  o plajă mai largă din care să alegeți persoana 
potrivită pentru o anumită funcție și posibili-
tatea de a ocupa posturile în legătură cu care 
întâmpinați „blocaje”. Forța de muncă euro-
peană include sute de mii de lucrători competenți. 
Lucrătorii care sunt dispuși să fie mobili sunt 
motivați și dornici să dobândească experiențe noi. 
Lărgiți-vă orizontul și sporiți-vă astfel șansele de a 
găsi candidatul ideal.

,,  o oportunitate de a prezenta echipei dumnea-
voastră experiențe și perspective noi. Lucrătorii 
din întreaga europă aduc cu ei competențe și califi-
cări noi. o forță de muncă diversă poate oferi noi 
limbi de comunicare întreprinderii dumneavoastră, 
poate îmbunătăți comunicarea și poate oferi o 
înțelegere mai bună a mediilor de lucru din alte țări.

doriți să aduceți competențe și experiențe noi la locul 
dumneavoastră de muncă? acest ghid vă prezintă 
recrutarea în europa.

❛„Men for Trees este o echipă internațională care 
lucrează cu persoane din diferite țări, inclusiv din 
Germania, Cipru, Ungaria, Austria și România. 
Căutăm persoane motivate, dispuse să lucreze și să 
deprindă competențe noi.”

Men for Trees, Austria

❛„Suntem o întreprindere mică, dar colaborarea cu 
EURES, un serviciu recunoscut în Europa, înseamnă 
că persoanele care nu au auzit de noi au încredere că 
suntem un angajator bun și de încredere. Sunt 
încântat de nivelul de profesionalism al cooperării pe 
care l-a oferit EURES. Datorită serviciilor EURES 
am putut intra pe piața europeană a muncii.”

B:TECH, Republica Cehă



2  Beneficiile Unei piețe a mUncii eUropene deschise

Potrivit principiului liberei circulații a lucrătorilor 
în Uniunea Europeană, puteți să recrutați perso-
nal din toate statele membre ale UE, precum și 
din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Recrutarea de lucrători din întreaga europă vă poate 
ajuta să soluționați deficitul de competențe pe ter-
men scurt, aducând în același timp perspective noi la 
locul dumneavoastră de muncă. crearea unei piețe 
europene deschise a muncii înseamnă că lucrătorii pot 
circula liber între statele membre, fără restricții.

este posibil însă ca unii cetățeni europeni să aibă 
accesul restricționat la piața europeană a muncii pen-
tru o anumită perioadă, în funcție de momentul în 
care țara din care provin a aderat la ue. în general 
însă, recrutarea din europa a devenit acum la fel de 
ușoară ca recrutarea în propria țară.

ÎntreBări frecvente ale 
angajatorilor

,,  nu m-am gândit niciodată să recrutez în europa. 
care sunt avantajele pentru întreprinderea 
mea? acum mai mult ca oricând, este important ca 
angajatorii să mențină o forță de muncă eficientă și 
productivă. uneori, competențele necesare în acest 
sens nu sunt disponibile în țara dumneavoastră de 
origine. o echipă internațională și multiculturală vă 
poate ajuta să măriți eficiența, introducând nive-
luri noi de competențe și experiență. cercetările 
au arătat și faptul că există o legătură directă 
între mobilitatea angajaților și inovarea în cadrul 
întreprinderii.

,,  ce trebuie să știu despre recrutarea în europa? 
cum să încep?  Recrutarea în europa chiar este la 
fel de simplă ca recrutarea în propria țară. primul 
lucru pe care trebuie să îl faceți este să vă dați 
seama ce competențe vă lipsesc la locul de 
muncă și unde le-ați putea găsi. apoi discutați cu 
un expert.

,,  cu cine pot să vorbesc despre recrutarea în 
europa?  există mai multe servicii private și publice 
care să vă îndrume pe parcursul procesului. euReS, 
rețeaua europeană pentru ocuparea forței de 
muncă, are peste 900 de consilieri care pot oferi 

informații și asistență cu privire la fiecare aspect 
al recrutării în străinătate. citiți mai departe pen-
tru a afla exact ce implică recrutarea în europa și 
cum vă poate ajuta euReS.

❛„Datorită rețelei noastre, putem ajuta cu ușurință 
întreprinderile să ajungă în alte țări din Europa și să 
recruteze cei mai buni candidați. Serviciul este 
complet gratuit și, deoarece nu «vindem» nimic, 
putem fi mai obiectivi în satisfacerea nevoilor 
angajatorilor și ale solicitanților de locuri de muncă.” 

Lena Westling, consilier EURES, Suedia

❛„Datorită colaborării sale cu serviciile naționale publice 
de ocupare a forței de muncă și rețelei europene vaste 
de profesioniști, EURES ne sporește vizibilitatea, 
precum și imaginea noastră ca angajator pe întreaga 
piață europeană a muncii. De la începutul colaborării 
noastre, peste 300 de profesioniști calificați au depus 
cereri pentru a lucra în întreprinderea noastră.”

CERN (Organizația Europeană pentru Cercetare 
Nucleară), Elveția
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  aspecte care treBUie lUate În considerare când faceți 
recrUtări În străinătate

În continuare, sunt prezentate pe scurt câteva 
lucruri de luat în calcul atunci când faceți 
recrutări în străinătate.

,,  ce căutați? pregătiți un profil detaliat al candi-
datului. ce aptitudini, competențe și calificări 
specifice căutați? dacă doriți să introduceți 
anumite competențe la locul de muncă, acestea 
pot determina țările asupra cărora ar trebui să vă 
concentrați căutarea.

,,  este experiența candidaților cea la care vă 
așteptați? calificări care par să fie identice pot 
avea înțelesuri diferite în țări diferite, așadar realizați 
o cercetare de fond a calificărilor menționate.

,,  aspectele practice și juridice. dacă solicitați 
unui lucrător să se mute în țara dumnea-
voastră, aveți o anumită răspundere față de 
acesta. este important ca angajatul să vor-
bească limba țării dumneavoastră? aceasta îl va 
ajuta să se integreze mai bine în noul mediu. de 
asemenea, luați în considerare aspectele prac-
tice, de exemplu, dacă asigurările sociale și de 
sănătate sunt transferabile între țări și dacă 
angajatul are nevoie de permis de muncă.

❛„Este important să vă asigurați că mediul de lucru și 
postul oferit sunt cu adevărat adecvate pentru un 
solicitant de locuri de muncă din altă țară. Noi 
dorim ca atât candidații, cât și întreprinderea să aibă 
de câștigat.”

Peter van der Grinten, 
consilier EURES, Țările de Jos

❛„Concentrix lucrează cu EURES de mai mulți ani, 
iar parteneriatul cu acest serviciu este esențial pentru 
succesul nostru în procesul de recrutare. Ne 
promovăm în întreaga rețea EURES, am colaborat 
pentru consolidarea și menținerea relațiilor cu 
consilieri individuali din Europa și participăm cu 
regularitate la târgurile de locuri de muncă EURES 
din diferite țări. Având în vedere nevoile noastre de 
recrutare ridicate și cerințele lingvistice variate, 
utilizarea portalului EURES și a consilierilor rețelei 
pentru promovarea la nivel național este esențială. 
Nivelul serviciilor este neprețuit în ceea ce privește 
cunoștințele locale și recomandările.”

Concentrix, Irlanda de Nord



4   cine vă poate ajUta să recrUtați din străinătate?

V-ați hotărât să recrutați din Europa și acum 
aveți nevoie de mai multe informații. Pentru 
ajutor și asistență, puteți apela la următorul 
serviciu.

EURES, rețeaua europeană pentru ocuparea 
forței de muncă, funcționează în toate statele 
membre ale UE, precum și în Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Această rețea 
este formată din servicii naționale publice de 
ocupare a forței de muncă și este în curs de 
extindere pentru a cuprinde și alți parteneri, 
precum agenții private de recrutare, din țara 
dumneavoastră de origine. Această rețea vă poate 
oferi un serviciu eficient și profesional pentru 
recrutarea în străinătate.

Rețeaua euReS oferă o gamă de servicii adaptate 
nevoilor dumneavoastră.

,,   portalul eUres al mobilității pentru ocuparea 
forței de muncă oferă informații despre candidați 
din 32 de țări, vă permite să vă creați un cont și  
să căutați solicitanți de locuri de muncă și oferă 
detalii privind condițiile de recrutare în europa. 
portalul este promovat pe principalele site-uri 
de socializare și are propria aplicație pentru 
smartphone. utilizatorii care au întrebări pot 

contacta cu ușurință biroul de asistență euReS 
prin live chat, e-mail, telefon sau Skype. Vizitați  
eures.europa.eu pentru datele de contact.

,,  o rețea de consilieri eUres. euReS are peste 
900 de consilieri în 32 de țări, care lucrează cu 
serviciile naționale publice de ocupare a forței de 
muncă pentru a oferi angajatorilor informații pri-
vind mobilitatea. aceștia vă pot ajuta să găsiți 
potențiali candidați care să răspundă nevoilor 
dumneavoastră și vă pot îndruma pe parcursul 
procesului de recrutare, oferindu-vă, de aseme-
nea, informații cuprinzătoare cu privire la mobili-
tate. consilierii pot fi contactați prin telefon sau 
e-mail sau pot fi întâlniți personal la evenimente 
cum sunt Zilele europene ale locurilor de muncă 
(a se vedea pagina următoare pentru detalii). 
datele de contact ale rețelei euReS pot fi găsite 
pe portalul euReS al mobilității pentru ocuparea 
forței de muncă – vizitați eures.europa.eu pentru a 
contacta un consilier euReS din regiunea 
dumneavoastră.

,,  eUres în regiunile transfrontaliere. angajații 
care locuiesc și lucrează în două țări reprezintă cea 
mai frecventă formă de mobilitate a forței de 
muncă. euReS operează, de asemenea, în regiunile 
transfrontaliere din toată europa. Sunt disponibile 
informații referitoare la portalul euReS de la consi-
lierii euReS și la pagina 11 a acestei broșuri.

de asemenea, puteți profita de următoarele:

,,  agenții de recrutare private. agențiile private de 
ocupare a forței de muncă pot oferi angajatorilor o 
gamă largă de informații și un serviciu eficient de 
plasare a forței de muncă. înainte de a vă înregis-
tra, verificați dacă se percep taxe.

,,  motoare online de căutare de locuri de muncă. 
unele motoare de căutare vă permit să creați un 
profil al întreprinderii, să publicați oferte de muncă 
și să primiți cereri de la candidați. de cele mai 
multe ori, solicitanții de locuri de muncă au posibi-
litatea de a publica cV-uri pentru ca dumneavoas-
tră să le puteți vizualiza liber. înainte de a vă 
înregistra, verificați dacă se percep taxe.

,,  platforme de socializare. aproximativ jumătate 
din utilizatorii de internet din ue sunt prezenți pe 
platformele de socializare. în cazul în care compa-
nia dumneavoastră utilizează în mod regulat plat-
forme ca Facebook, twitter sau Linkedin, le puteți 
utiliza pentru a vă promova posturile vacante – și 
pentru a căuta informații despre potențiali 
candidați.

eures.europa.eu
eures.europa.eu
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Serviciile EURES sunt disponibile pentru toți 
angajatorii europeni – înainte, în timpul și după 
procesul de recrutare. Acestea tratează fiecare 
aspect al recrutării în străinătate, și anume 
înregistrarea și diseminarea posturilor vacante, 
oferind informații cu privire la echivalarea studi-
ilor și a diplomelor, căutarea de CV-uri care să 
corespundă ofertelor de muncă și facilitarea 
videoconferințelor pentru interviuri, precum și 
furnizarea de informații despre piața europeană 
a muncii și asistență juridică, organizarea de 
târguri de locuri de muncă, oferirea de asistență 
cu privire la posibilitățile de formare și asigura-
rea evaluării angajaților noi – acestea fiind doar 
câteva!

în linii mari, serviciile cuprind următoarele:

portalul eUres al mobilității pentru ocuparea forței 
de muncă găzduiește peste un milion de posturi 
vacante la nivel european, aproape la fel de multe cV-uri 
și mii de angajatori înregistrați. aveți la dispoziție urmă-
toarele opțiuni, de care puteți beneficia rapid și ușor:

,,  crearea unui cont, pentru a putea căuta și stoca pro-
filuri ale candidaților relevanți;
,,  publicarea unei oferte de muncă prin intermediul 
serviciului public local de ocupare a forței de muncă 
sau al consilierului local euReS care va fi vizibil 
solicitanților de locuri de muncă în 32 de țări;

,,  primirea de alerte când sunt publicate profiluri care 
corespund unei oferte de muncă;
,,  căutarea de informații referitoare la recrutarea din 
țări europene;
,,  căutarea de Zile europene ale locurilor de muncă și 
alte evenimente de recrutare din regiunea dumnea-
voastră; și
,,  stabilirea de legături cu alți angajatori și schimbul de 
informații privind căutarea candidaților.

consilierii eUres și alți specialiști în recrutare – în 
special în rețeaua eUres – pot fi contactați pentru 
informații și recomandări în orice etapă a procesului de 
recrutare. datorită expertizei acestora în aspectele prac-
tice, juridice și administrative ale mobilității pe piața 
europeană a muncii, aceștia:

,,  vă pot vizita la sediul dumneavoastră pentru a 
înțelege mai bine ce tip de candidați căutați;
,,  vă pot pune în legătură cu consilieri euReS din europa;
,,  vă pot recomanda candidați pe baza posturilor 
vacante și a profilului companiei;
,,  vă pot oferi asistență în promovarea unui post vacant; 
de asemenea, îi pot informa pe candidații interesanți 
despre postul oferit de dumneavoastră;
,,  vă pot oferi informații referitoare la ceea ce se 
așteptă de la dumneavoastră ca angajator al unui 
lucrător european; și
,,  vă pot informa cu privire la târguri de locuri de muncă 
și alte evenimente de recrutare de interes.

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 pentru ocuparea 
forței de muncă.

Zilele locurilor de muncă EURES și alte 
evenimente
În fiecare an se organizează sute de evenimente 
EURES în Europa – toate ușor de accesat și gratuite. 
Cele mai cunoscute sunt Zilele europene ale locurilor 
de muncă – un mediu ideal pentru ca angajatorii să 
întâlnească noi potențiali angajați, fie la fața locului, 
fie „virtual” (online). EURES găzduiește, de 
asemenea, conferințe, seminare și zile de informare 
generală cu privire la mobilitate în cadrul cărora 
consilierii EURES stau la dispoziție pentru a oferi 
îndrumări specializate cu privire la recrutarea în 
Europa. Verificați calendarul evenimentelor pe 
portalul EURES pentru mai multe informații 
referitoare la evenimentele din regiunea 
dumneavoastră.



6   portalUl eUres al moBilității pentrU ocUparea 
forței de mUncă

secțiUnile principale

Serviciile EURES sunt disponibile gratuit pentru toți 
angajatorii europeni – înainte, în timpul și după 
procesul de recrutare.

,,   1. ce vă poate oferi eUres? aici puteți găsi toate 
serviciile oferite de membrii și partenerii euReS.

,,  2. găsirea candidaților vă permite să vă creați 
contul euReS personal și să căutați în baza de date 
cu cV-uri. de asemenea, puteți primi prin e-mail 
cV-uri noi care corespund criteriilor dumneavoas-
tră, le puteți salva și organiza și puteți trimite între-
bări potențialilor candidați.

,,  3. anunțarea unui loc de muncă vă învață cum 
să faceți un post vacant vizibil pe portal.

,,  4. contactați un consilier eUres vă permite să 
găsiți detaliile de contact ale unui consilier euReS 
din regiunea dumneavoastră, care vă poate ajuta 
să găsiți potențiali candidați care corespund crite-
riilor dumneavoastră pentru posturi care pot fi difi-
cil de ocupat la nivel local, regional sau național.

,,  5. condiții de viață și de muncă cuprinde 
informații practice, juridice și administrative privind 
mobilitatea. puteți găsi informații despre tendințele 
actuale de pe piața europeană a muncii, în funcție 
de țări, regiuni și sectoare de activitate.

,,  6. competențe și cariere permite lucrătorilor să 
dobândească noi competențe prin intermediul unor 
oportunități de educație și formare în europa.

,,  7. calendarul evenimentelor vă prezintă eveni-
mentele viitoare de interes din regiunea dumnea-
voastră. Fiți la curent cu târgurile de recrutare sau 
sesiunile de informare generală privind mobilitatea 
susținute de consilierii euReS.

,,  8. secțiunea noutăți conține cele mai recente 
articole și materiale video despre locurile de muncă 
și mobilitatea europeană. urmăriți povești de suc-
ces interesante ale altor angajatori care au benefi-
ciat de serviciile euReS.

,,  9. Buletinele informative EURES & You sunt 
publicate lunar și conțin informații privind mobilita-
tea pentru ocuparea forței de muncă, tendințele 
curente, evenimente euReS viitoare etc. puteți citi 
buletinele informative online sau le puteți primi 
prin e-mail.

,,  10. în ajutor și asistență veți găsi răspunsurile la 
majoritatea întrebărilor dumneavoastră. Biroul de 
asistență euReS vă stă de asemenea la dispoziție 
pentru a vă răspunde întrebărilor prin telefon, 
e-mail, live chat și Skype.

,,  11. linkurile vă direcționează către alte site-uri 
care tratează mobilitatea forței de muncă euro-
pene, inclusiv către serviciile publice de ocupare a 
forței de muncă, precum și către o serie de 
publicații concepute să vă ghideze în timpul căută-
rii unui loc de muncă.

,,  12. aplicații pentru dispozitive mobile – 
descărcați o aplicație gratuită care vă oferă acces 
ușor la numeroase funcții ale portalului euReS al 
mobilității pentru ocuparea forței de muncă. găsiți 
cel mai apropiat consilier euReS sau căutați eveni-
mente euReS viitoare.
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evolUții viitoare Și alte 
servicii

Zilele europene online ale locurilor de muncă per-
mit solicitanților de locuri de muncă și angajatorilor să 
se reunească „virtual” și gratuit, economisind timpul și 
banii necesari deplasării la un eveniment. participanții 
pot vizualiza prezentările dumneavoastră, pot trimite 
cereri pentru posturi vacante și se pot întâlni direct cu 
agenții de recrutare și consilierii euReS. consultați 
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 corespondența 
între informațiile din cV-ul online al solicitanților de 
locuri de muncă și ofertele de muncă disponibile. 
Rezultatele căutării sunt prezentate sub forma unei 
hărți a europei, care arată solicitanților de locuri de 
muncă exact unde pot găsi oportunitățile pe care le 
caută.

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

  portalUl eUres al moBilității pentrU ocUparea 
forței de mUncă

http://europeanjobdays.eu


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

●  Statele membre ale UE: Belgia, Bulgaria, 
Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, 
Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, 
Letonia, Lituania, Luxemburg, Croația, Ungaria, 
Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, 
România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia, 
Regatul Unit.

●  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, 
vizitați eures.europa.eu.

8  Unde pUteți găsi eUres În eUropa?

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=ro
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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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 Înainte Și dUpă recrUtarea În străinătate

Mai jos sunt prezentate câteva informații care 
trebuie reținute, înainte și după ce recrutați 
lucrători din întreaga Europă.

etape care treBUie parcUrse 
Înainte de recrUtare

,,   recomandări și planificare. contactați consilie-
rul euReS local sau serviciul public de ocupare a 
forței de muncă pentru a discuta despre nevoile 
dumneavoastră în materie de recrutare și pentru a 
primi sfaturi. aflați ce presupune recrutarea unui 
lucrător european și calculați toate beneficiile, ris-
curile și costurile.

,,  măsuri practice. nu uitați să luați în considerare 
aspectele practice. Veți oferi ajutor noului dumnea-
voastră angajat pentru a găsi cazare sau veți oferi 
îndrumări cu privire la asigurările sociale și de 
sănătate? de asemenea, rețineți că legislația 
națională privind ocuparea forței de muncă poate 
varia de la o țară la alta. Verificați dacă noul dum-
neavoastră angajat are nevoie de permis de 
muncă și, eventual, de ajutor pentru obținerea 
acestuia.

,,  recunoașterea calificărilor. în cazul în care cali-
ficările angajaților dumneavoastră trebuie ates-
tate oficial, un consilier euReS vă poate oferi 

îndrumări cu privire la aspectele legale și practice. 
Vizitați www.enic-naric.net pentru mai multe deta-
lii privind recunoașterea internațională a calificări-
lor academice și profesionale.

REținEți! Practicile de recrutare variază de la o 
țară la alta, la fel și formalitățile dintre angajatori 
și candidați. Țineți seama de eventualele diferențe 
culturale atunci când întâlniți potențiali angajați. 
Concentrați-vă pe competențele și experiența lor.

etape care treBUie parcUrse 
dUpă recrUtare

,,  integrarea lucrătorilor. Lucrătorii se pot simți 
copleșiți și neliniștiți atunci când sosesc într-o țară 
nouă. un pachet de întâmpinare poate ajuta la 
facilitarea tranziției. Luați în calcul alcătuirea unei 
mape cu informații despre regiunea dumneavoas-
tră, precum o hartă cu opțiunile de transport, 
indicații pentru a ajunge la locul de muncă și detalii 
despre facilitățile din apropiere, precum restau-
rante, biblioteci publice și centre medicale.

,,  aspecte juridice și administrative. angajații 
care trebuie să se înregistreze la autoritățile locale 
pot solicita la început timp liber. acordați-le timpul 
necesar pentru a depune cererea pentru un număr 

de securitate socială, pentru a obține o carte de 
identitate sau o asigurare națională de sănătate.

,,  familia și locuința. acordați-le angajaților timpul 
necesar pentru a se stabili, ei și familiile lor, în țara 
dumneavoastră, cum ar fi timpul necesar pentru a 
căuta școli și locuință.

,,  implicați-vă lucrătorii rezidenți. Vreți ca angajații 
dumneavoastră actuali să îi cunoască pe lucrătorii 
noi, așadar este o idee bună să îi țineți la curent cu 
procesul de recrutare. de asemenea, luați în consi-
derare organizarea unui eveniment social pentru toți 
angajații dumneavoastră.

❛„După primul nostru contact cu EURES în Țările 
de Jos, un portal important către piața europeană 
a muncii s-a deschis pentru FridayEuroTech. 
EURES este de fapt partenerul nostru de afaceri 
și acum ne folosim de serviciile sale în Republica 
Cehă, Ungaria și Polonia.”

FridayEuroTech, Țările de Jos

http://www.enic-naric.net


10  lUcrătorii detaȘați

Un lucrător detașat este o persoană care petrece 
o perioadă limitată de timp lucrând în afara sta-
tului membru în care lucrează în mod normal, de 
obicei la cererea angajatorului. Lucrătorii detașați 
se găsesc de obicei în domeniile construcțiilor, 
transporturilor, telecomunicațiilor, divertismentu-
lui și mentenanței.

dacă organizația dumneavoastră trebuie să detașeze 
lucrători într-un alt stat membru, va trebui să vă 
familiarizați cu regulile și procedurile implicate.

drepturile și condițiile de lucru ale lucrătorilor detașați 
trebuie protejate la nivel european și, prin urmare, un 
set de reguli de bază a fost elaborat de uniunea 
europeană.

directiva privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestă-
rii de servicii (1) are rolul de a garanta pentru lucrătorii 
detașați aceleași clauze și condiții de încadrare în 
muncă precum în cazul altor lucrători din ue-28, 
islanda, Liechtenstein, norvegia și elveția, unde se 
desfășoară activitatea. normele acoperă o gamă de 

aspecte, de la perioadele maxime de lucru la concediul 
anual minim plătit, precum și sănătatea și securitatea. 
puteți citi mai multe despre directiva privind detașarea 
lucrătorilor pe site-ul direcției generale ocuparea Forței 
de Muncă, afaceri Sociale și incluziune.

de asemenea, este important să 
rețineți că:

,,   în cazul în care un stat membru are anumite clauze 
și condiții minime pentru ocuparea forței de muncă, 
precum salariul și prestațiile, acestea trebuie să se 
aplice și lucrătorilor detașați în țara respectivă și

,,  trebuie să păstrați legătura cu lucrătorul dumnea-
voastră pe durata detașării.

Mai multe informații cu privire la condițiile de lucru 
aplicabile lucrătorilor detașați pot fi găsite pe 
site-ul eurofound, Fundația europeană pentru 
îmbunătățirea condițiilor de Viață și de Muncă, la  
www.eurofound.europa.eu. de asemenea, puteți 
discuta cu consilierul euReS local.

PlEcaREa în dEPlaSaRE
Detașarea este o tendință puțin dezvoltată, dar în 
continuă creștere în Europa în ceea ce privește 
mobilitatea forței de muncă, în special în anumite 
sectoare și țări. În 2007, aproximativ 1,3 milioane 
de europeni au fost înregistrați ca lucrători detașați 
în UE-27, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și 
Elveția. Principalele țări în care au fost trimiși au 
fost Franța, Germania și Polonia, primele două 
fiind principalele țări care au primit lucrători.

(1)  directiva 96/71/ce a parlamentului european și 
a consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (jo L 18, 
21.1.1997, p. 1).

http://www.eurofound.europa.eu
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 lUcrătorii transfrontalieri

O piață transfrontalieră a muncii este o zonă 
în care lucrătorii care trăiesc într-o țară fac de 
cele mai multe ori naveta zilnic sau săptămâ-
nal pentru a lucra într-o țară vecină. Această 
practică este răspândită în Europa: peste 
600 000 de persoane locuiesc într-o țară euro-
peană și lucrează în alta.

eXistă mai mUlte avantaje 
pentrU Un angajator Într-o 
regiUne transfrontalieră:

,,  numărul potențialilor candidați crește;

,,  nu trebuie să căutați prea departe pentru a găsi 
candidați pentru posturi greu de ocupat în regiunea 
dumneavoastră; și

,,  aveți acces la candidați care pot pur și simplu să 
facă naveta peste graniță, decât să se mute în altă 
țară, lucru care ar putea ajuta și mai mult la 
integrarea lor.

desigur, naveta transfrontalieră este însoțită de anu-
mite proceduri administrative. există, însă, o gamă de 
servicii care ajută angajatorii în probleme precum 
impozitele, securitatea socială, asigurarea de sănătate 
și prestațiile familiale.

euReS operează în peste 20 de parteneriate transfron-
taliere din peste 13 țări. pentru a răspunde nevoii de 
informații și de coordonare între țări, parteneriatele 
transfrontaliere euReS reunesc serviciile publice de 
ocupare a forței de muncă și serviciile de formare pro-
fesională, sindicate, autorități locale și alte instituții 
care activează în domeniile ocupării forței de muncă și 
formării.

În regiUnile transfrontaliere, 
eUres este disponiBil pentrU:

,,  realizarea corespondenței dintre angajatori și per-
soanele aflate în căutarea unui loc de muncă;

,,  informarea referitoare la aspectele practice, legale 
și administrative ale recrutării de lucrători rezidenți 
în statele membre euReS; și

,,  monitorizarea pieței muncii în ambele țări înainte 
de a furniza informații actualizate angajatorilor 
despre angajați.

pentru mai multe informații, vizitați secțiunea despre 
noi la: eures.europa.eu

❛„Oferim asistență zilnică pentru sute de lucrători 
transfrontalieri care au diferite întrebări, precum 
«Unde îmi plătesc impozitele?», «Unde pot 
solicita alocație pentru copil?» și «Pot utiliza 
serviciile de asistență medicală?» Aceasta ajută la 
facilitarea tranziției pentru lucrătorii mobili care 
se mută într-o altă țară.”

Consilier EURES, Cross Border Partnership 
Irlanda/Irlanda de Nord

eures.europa.eu
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Un serviciU personal, 
profesional, complet

euReS este un serviciu care oferă asistență profesio-
nală în ceea ce privește recrutarea pentru angajatorii 
europeni. există peste 900 de consilieri euReS în 32 
de țări, toți având cunoștințe specializate despre 
aspecte practice, juridice și administrative ale recrută-
rii în străinătate. aceștia pot, de asemenea, să ofere 
un serviciu personal, bazat pe profilul și cerințele 
întreprinderii dumneavoastră în ceea ce privește 
candidații. Vizitați portalul euReS pentru datele de 
contact ale consilierului dumneavoastră euReS local.

Zilele eUropene ale locUrilor 
de mUncă

aceste evenimente sunt organizate în europa de mai 
multe ori pe an, din norvegia până în cipru și din 
portugalia până în România și oferă potențialilor anga-
jatori oportunitatea ideală de a întâlni solicitanți de 
muncă și consilieri euReS, fie la fața locului, fie online. 
participanții pot discuta despre planurile lor și pot 
adresa întrebări unor experți în mobilitatea pentru ocu-
parea forței de muncă la nivel european prin seminare, 
dezbateri, ateliere și întâlniri individuale la fața locului 
sau virtuale.

cu siguranță, aceste evenimente oferă ceva fiecărui 
angajator interesat să angajeze lucrători din străină-
tate. consultați calendarul evenimentelor pe portalul 
euReS pentru detalii referitoare la evenimente viitoare 
din regiunea dumneavoastră.

inițiative eUres speciale

există numeroase programe specifice de mobilitate 
pentru ocuparea forței de muncă prin care angajatorii 
sunt ajutați să găsească angajați în alte țări europene, 
prin prezentarea întreprinderii unei forțe de muncă pe 
care aceștia nu ar putea-o găsi la nivel local, național 
sau regional. acest lucru poate fi util în special pentru 

posturile dificil de ocupat. angajatorii pot solicita și 
asistență financiară în cadrul acestor programe pentru 
a stabili un program de integrare a lucrătorilor. aflați 
mai multe la ec.europa.eu.

 valoarea adăUgată a eUres

❛„Ne bucurăm de o colaborare productivă de patru 
ani cu EURES, angajamentul și profesionalismul 
consilierilor săi ajutându-ne în tot acest timp să 
plasăm numeroși tineri profesioniști în locuri de 
muncă în străinătate. Consilierul EURES cu care 
colaborăm în Regatul Unit a salvat situația de multe 
ori prin simțul umorului și modul relaxat de a privi 
lucrurile. Sper să avem încă un an plin de realizări!”

fitarbeiten Personaldienstleistungen, Germania

❛„EURES distribuie informații cu privire la ofertele 
noastre de muncă prin intermediul site-ului său și 
prin intermediul serviciului public spaniol de 
ocupare a forței de muncă. Colaborarea a devenit un 
mod pozitiv și foarte eficient de a recruta personal 
nou. Numele EURES ne oferă, de asemenea, 
credibilitate suplimentară în rândul persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă și al angajatorilor.”

Baker Street International, Spania

ec.europa.eu
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