
                                                                                                                         

 

 
 

 

 

Nr. ____/______ 
 
EURES – ÎN SPRIJINUL ANGAJATORILOR ŞI AL PERSOANELOR AFLATE ÎN CĂUTAREA 
UNUI LOC DE MUNCĂ 
 
 

Informare acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, privind: 
 
   - condiŃiile de muncă şi de viaŃă din statele UE 
   - ofertele de locuri de muncă vacante din statele UE 
   - cum se utilizează portalul EURES secŃiunea SolicitanŃi de locuri de muncă 
 
Servicii acordate agenŃilor economici 
 
- ajutor în redactarea ofertelor de locuri de muncă vacante 
- selectarea candidaŃilor, la cererea agenŃilor economici 
- publicarea ofertelor de locuri de muncă pe portalul EURES european şi pe cel naŃional  
- informaŃii cu privire la procedura de recrutare a forŃei de  muncă în statele UE  
 
Având în vedere prevederile hotărârii Guvernului nr. 640/2007 privind stabilirea unor 

măsuri în aplicarea prevederilor art. II din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 28/2007 
pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale 
pentru Ocuparea ForŃei de Muncă precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare 
instituŃională, Oficiul pentru MigraŃia ForŃei de Muncă s-a desfiinŃat, atribuŃiile acestuia fiind 
preluate de structurile ANOFM. 
 

AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă / DirecŃia ProtecŃie Drepturi CetăŃeni 
Români care lucrează în străinătate a demarat campania de informare cu privire la drepturile şi 
obligaŃiile cetăŃenilor români care lucrează în străinătate. Pentru detalii accesaŃi site-ul  

 
www.eures.anofm.ro 
www.ec.europa.eu/eures 
   

 Contractele de muncă  Germania: 
 

Contractele de muncă pentru Germania se ridică de la A.J.O.F.M. MURES camera 7 
EURES 

ROMÂNIA 
AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU OCUPAREA 

FORłEI DE MUNCĂ MUREŞ 
 

Strada Iuliu Maniu, nr.2, Târgu-Mureş, JudeŃul Mureş 
 Tel: 0265-269247 Fax: 0265-268035 e-mail: ajofm@ajofm.mures.rdsnet.ro 

Operator de date cu caracter personal nr. 568 
    



 La  sosirea contractelor de muncă la A.J.O.F.M. Mures, titularii acestora vor fi 
invitaŃi la sediul agenŃiei, prin postă sau telefonic. 
 

Pentru ridicarea contractului trebuie să vă prezentaŃi personal şi să deŃineŃi obligatoriu 
asupra dvs. următoarele documente: 

 
- buletinul  de  identitate; 
- certificat medical eliberat de  un  cabinet  de  medicina muncii ; 
- înştiinŃarea primită; 
 
În cazul în care titularul nu poate să ridice personal contractul de muncă, persoana care 

se va prezenta să ridice contractul trebuie să fie rudă de gradul I sau II cu titularul şi să deŃină 
actul legalizat în care să fie menŃionat faptul că este împuternicit să ridice contractul de 
muncă. 

 
Program ridicare contracte de muncă:  
 

 Luni-Vineri orele 8,30-16,30 
 
Acte necesare pentru înscrierea în evidenŃele A.J.O.F.M. Mures  în vederea obŃinerii unui 
loc de muncă în statele UE 
 

- copie BI./CI  sau copie paşaport cu valabilitate de minim şase  luni; 
- CV model  EUROPASS   într-o  limbă de circulaŃie internaŃională; 
- cazier judiciar în original care să ateste că nu are  antecedente  penale (termen de  

valabilitate şase luni) ; 
- adeverinŃă de la medicul de familie, cu menŃiunea ,,apt pentru muncă”; 
- o poză tip paşaport  

 
 
Date de contact 

AJOFM MURES 

STR:IULIU MANIU , NR. 2 

CAMERA 7 EURES  

TELEFON :0265-266553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


