
 
 

 

 

 

 

 

                                

                                             Locurile de munca disponibile  în  Spatiul Economic European 

 

 

        Solicitanţii unui loc de muncă în străinătate pot consulta site-ul Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), la adresa http://www.eures.anofm.ro/  

pentru a vizualiza locurile de muncă vacante disponibile prin reţeaua EURES, precum şi 

condiţiile impuse de angajatorii statelor UE pentru ocuparea acestora.  

      În această perioadă, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt oferite de 

angajatorii din Danemarca, Republica Cehă, Austria şi Cipru.  

     Angajatorii danezi solicită medici patologi şi radiologi, precum şi absolvenţi de liceu 

sau facultate, promoţia 2011 sau 2012, cu profil agricol, specializările zootehnie şi 

medicină veterinară. Candidaţii trebuie sa deţină cunoştinţe foarte bune de limba engleză. 

    Pentru Republica Cehă sunt disponibile 20 posturi ca manipulant mărfuri, cu un 

salariu între 600 - 950 euro, plus alte bonusuri de productivitate. Solicitanţii trebuie sa 

cunoască limba engleză, rusă, cehă sau slovacă.  

   Persoanele care deţin calificare de fizioterapeut, bucătar specialist, frizer sau 

cosmetician şi au cunoştinţe de limba engleză sau greacă au posibilitatea de a obţine un 

loc de muncă în Cipru, pentru un salariu cuprins între 875 şi 1600 euro pe lună.   

  Solicitanţii unui loc de muncă în străinătate care au pregătire superioară şi deţin bune 

cunoştinţe de limba engleză şi cunoştinţe de bază de limba germană pot ocupa un loc de 

muncă, în funcţie de specializarea pe care o au, în meseriile: proiectant mecanică, 

manager şantier construcţii, manager proiect, programator roboţi, programator software, 

proiectant electrotehnică sau asistent medical generalist.    

  Pentru Austria sunt disponibile 20 locuri de muncă în meseria de drujbist. Angajatorul 

oferă un salariu de 1300 euro net pe lună, dar solicită cunoştinţe de limba engleză nivel 

mediu spre avansat şi minim 2 ani experienţă în meserie.  

            Persoanele care au calificare şi experienţă de minim 5 ani în meseria de tinichigiu 

şi deţin cunoştinţe medii de limba engleză pot aplica pentru unul din cele 3 locuri de 

muncă oferite de Norvegia, pentru ocupaţia de reparator acoperişuri plate.  

 

 
 

Guvernului Regatului Norvegiei a decis liberalizarea accesului pe piaţa muncii pentru 

cetăţenii români 

 

               Guvernul Regatului Norvegiei a decis ridicarea 

restricţiilor de acces pe piaţa internă a muncii pentru 

cetăţenii români, începând cu data de 15 iunie 2012.  

Anterior adoptării acestei măsuri, cetăţenii români care 

doreau să lucreze pe teritoriul Norvegiei trebuiau să 

obţină permis de muncă şi şedere. Membru al Spaţiului 

Economic European şi stat asociat la spaţiul Schengen, 

Regatul Norvegiei a decis restricţionarea accesului 

cetăţenilor români pe piaţa forţei de muncă, impunând o perioadă de tranziţie de şapte 

ani, urmare a încheierii Acordului privind participarea Republicii Bulgaria şi a 

României la Spaţiul Economic European, semnat la 25.07.2007. 
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Campanie de promovare a serviciilor adresate   

Absolvenţilor  de învăţământ, promoţia 2012 

 

 

 
        În luna iunie a continuat Campania de 

informare  a potenţialolor  beneficiari  şi  

promovare a serviciilor ce vin în sprijinul  

absolvenţilor de învăţământ,  promotia 

2012, desfasurata de ANOFM si agentiile 

teritoriale. 

         Campania s-a axat pe informarea asupra  

condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru a-

şi putea găsi un loc de muncă mai uşor, de 

a beneficia de indemnizaţia de şomaj sau 

pentru a se înscrie la un curs de formare profesională. 
       Astfel, pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr.76/2002,  absolvenţii 

aflaţi în căutarea unui loc de muncă, trebuie să se înregistreze în evidenţa 

Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, într-o perioadă de 60 de 

zile de la data absolvirii, dată prevazută în Ordinul MECTS, nr. 416/2011, privind 

structura anului şcolar 2011-2012 . 

        Daca într-o perioadă de 60 zile de la data absolvirii, nu au reuşit să se 

încadreze în muncă pot solicita acordarea indemnizatiei de şomaj, conform Legii 

nr.76/2002, în conditiile în care: 

- nu urmeaza o forma de învatamânt  la data solicitarii dreptului; 

- nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri 

mai mici decat indicatorul social de referinta, în vigoare în luna pentru care se face 

dovada. 

          Absolvenţii care se află deja  în evidenţa agenţiei judeţene pentru ocupare a 

forţei de muncă şi care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei 

instituţii de învăţământ, într-o perioadă de 60 de zile, pot depune următoarele 

documente pentru a primi indemnizaţia de şomaj: 

- actul de identitate - original şi copie; 

- actele de studii şi alte calificări - original şi copie; 

- certificatul de naştere - original şi copie; 

- certificatul de căsătorie - original şi copie (dacă este cazul);  

- adeverinţa medicală -din care să rezulte că este apt(a) de muncă; 

- declaraţie pe proprie răspundere că nu urmează o formă de învăţământ (notariat); 

- dovada că s-au înregistrat în evidenţele A.J.O.F.M. sau adeverinţa eliberată de 

furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă 

                                            -acte eliberate de organele financiare teritoriale - din care să rezulte că 

                                             nu realizează venituri  

 In luna iunie 2012, s-au inregistrat 1595 de noi intrari de absolvenţi, în 

evidenţele ANOFM,structura pe forme de învăţământ absolvite fiind : 

   Liceal şi post-liceal -1136,  Primar, gimnazial şi profesional – 264, Universitar – 195 
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Situaţia statistică operativă a şomajului înregistrat 

la  30 IUNIE 2012 

 

    La sfârşitul lunii iunie 2012 rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,49%, mai 

mică cu 0,07 pp decât cea din luna mai a anului 2012 şi mai mică cu 0,35 pp decât cea din luna 

iunie a anului 2011.  

 

   

  Numărul total de şomeri la finele lunii iunie, de 404.114 persoane, a scăzut cu  5.824 persoane 

faţă de cel de la finele lunii anterioare.  

     Din totalul şomerilor înregistraţi, 131.556 au fost şomeri indemnizaţi şi 272.558 

neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 5.645 persoane, iar numărul şomerilor 

neindemnizaţi a scăzut cu 179 persoane faţă de luna precedentă. 

 Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor (67,45%) creşte faţă de luna 

precedentă cu 0,92 pp. 

 

 Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în luna iunie 2012, comparativ cu luna precedentă, 

rata şomajului masculin a scăzut de  la valoarea de 

4,82% în luna mai, la valoarea de 4,72%, iar rata 

şomajului feminin a scăzut de la 4, 26% la 4,23%.  

Structura şomajului pe grupe de vârstă  în 

luna iunie a anului 2012 se prezintă astfel: 

 43.867 şomeri au sub 25 de ani,  

 31.353 şomeri au între 25 şi 29 de ani,  

 101.005 şomeri au între 30 şi 39 de ani;  

 114.439 şomeri au între 40 şi 49 de ani;  

 55.530 şomeri au între 50 şi 55 de ani ;  

 57.920 şomeri au depaşit 55 de ani.  

La nivel teritorial, numărul de şomeri a 

scăzut în majoritatea judeţelor, cele mai mari 

scăderi înregistrându-se în judeţele: Mehedinţi (cu 

530 persoane), Cluj (cu 464                                 persoane), Constanţa (cu 462 persoane), 

Hunedoara (cu 405 persoane), Vaslui (cu 330 persoane), Gorj (cu 324 persoane), Buzău (cu 289 

persoane) şi Sibiu (cu 263 persoane).  

 

Creşteri ale numărului de şomeri s-au înregistrat în judeţele: Satu-Mare (cu 164 

persoane), Ialomiţa (cu 49 persoane), Teleorman (cu 46 persoane), Ilfov (cu 31 persoane) şi 

Vrancea (cu 30 persoane), Suceava (cu 28 persoane), Tulcea (cu 25 persoane) şi Braşov (cu 15 

persoane). În municipiul Bucureşti numărul de şomeri a crescut cu 278 persoane. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursurile de formare profesională, 

ce urmează să înceapă în luna iulie 2012,la nivel naţional 

 

 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă derulează, în luna iulie 2012, 176 programe de 

formare profesională pentru un număr de 3.666 persoane, care beneficiază, conform legii, de servicii de 

formare profesională gratuite, organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi agenţia 

municipiului Bucureşti.Judeţele în care, în luna iulie, se vor organiza cele mai multe cursuri, cu număr mare 

de participanţi, sunt: Braşov (238 persoane), Dolj (224 persoane), Dâmboviţa (196 persoane), Iaşi (175 

persoane), Galaţi (152 persoane). 

Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesională, în luna 

iulie, sunt: Lucrător în comerţ - 268 persoane,Operator introducere, validare şi prelucrare date - 260 

persoane,  Inspector (referent) resurse umane - 185 persoane, Lucrător în cultura plantelor - 168 

persoane,Contabilitate - 149 persoane,Agent pază şi ordine - 145 persoane,Ospătar (vânzător) în unitaţi de 

alimentaţie - 129 persoane,Bucătar - 124 persoane,Patiser -120 persoane,Confecţioner asamblor articole din 

textile - 81 persoane  

 

 

Serviciile de medierea muncii 

 

 
         Medierea muncii este unul dintre serviciile oferite de 

ANOFM si reprezinta activitatea prin care se realizează 

punerea in legătură a angajatorilor cu persoanele in 

căutarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi 

de munca sau de serviciu.  

Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă identifică locurile 

de muncă vacante declarate de  angajatori şi le face 

cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de munca.  

Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc 

de munca se acordă gratuit de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi constau în:  

a) informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, 

afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;  

b) mediere electronică având ca scop punerea automată in corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de 

muncă prin intermediul tehnicii de calcul;  

c) preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi in concordanţă cu 

pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora. 

 

Cele mai ocupate locuri de muncă în luna iunie 2012 au fost : 
 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1365 

locuri de munca ocupate 

 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide- 1131 locuri de munca ocupate 

 muncitor necalificat in industria confectiilor -1063 locuri de munca ocupate 

 vanzator - 951 locuri de munca ocupate 

 sofer autocamion/masina de mare tonaj - 890 locuri de munca ocupate 

 manipulant marfuri - 793 locuri de munca ocupate 

 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 749 locuri de munca ocupate 

 lucrator comercial - 611 locuri de munca ocupate 

 sofer de autoturisme si camionete – 482 locuri de munca ocupate 

 paznic - 444 locuri de munca ocupate 
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