
PROIECT 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale a serviciilor de ocupare a forţei de muncă, 

componentă a reţelei europene a serviciilor de ocupare a forţei de muncă EURES 

 

 Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii, ale Deciziei 

de punere în aplicare a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (UE)   

nr. 492/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor şi a 

cererilor de locuri de muncă şi reinstituirea EURES precum şi ale Cartei EURES, 

 

 în temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată, 

 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art. 1 - Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului instituţional şi procedural 

de coordonare pentru asigurarea cooperării României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene 

în vederea unei acţiuni comune în ceea ce priveşte compensarea cererilor şi ofertelor de locuri de 

muncă în cadrul Uniunii, precum şi plasarea lucrătorilor care rezultă din aceasta, în conformitate cu 

obligaţiile prevăzute în capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii, denumit 

în continuare regulament. 

 

 Art. 2 - În scopul prevăzut la art. 1 se constituie reţeaua naţională a serviciilor de ocupare a 

forţei de muncă, denumită în continuare reţeaua EURES România, componentă a reţelei europene a 

serviciilor de ocupare a forţei de muncă EURES. 

 

 Art. 3 - Reţeaua EURES România cuprinde Biroul naţional de coordonare, partenerii EURES 

desemnaţi de Biroul naţional de coordonare şi partenerii EURES asociaţi, in conformitate cu art. 3 

din Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la 

compensarea ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă şi reinstituirea EURES, denumită în 

continuare decizie. 

 

 Art. 4 - Se desemnează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în calitate de 

serviciu public de ocupare, ca Birou naţional de coordonare a reţelei EURES România. 



 Art. 5 - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ca Birou naţional de coordonare 

a reţelei EURES România, are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) desemnează partenerii EURES, din rândul furnizorilor de servicii specializate pentru 

stimularea ocupării forţei de muncă acreditaţi în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului 

nr. 277/2002 privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate 

pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) întocmeşte şi actualizează Registrul naţional al partenerilor EURES; 

c) în strânsă cooperare cu Biroul european de coordonare a compensării ofertelor şi cererilor de 

locuri de muncă, denumit în continuare Biroul european de coordonare şi cu celelalte birouri 

naţionale de coordonare, elaborează, luând în considerare propunerile partenerilor EURES şi 

resursele care pot fi alocate din diferite surse, planul anual de activitate pentru reţeaua 

EURES România, care se aprobă prin hotărâre a consiliului de administraţie al Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 

d) coordonează implementarea activităţilor din planul anual de activitate şi raportează, periodic, 

Biroului european de coordonare, activităţile organizate de partenerii EURES, rezultatele 

obţinute, precum şi orice alte informaţii solicitate;  

e) monitorizează şi controlează activităţile desfăşurate de partenerii EURES; 

f) înfiinţează şi asigură funcţionarea infrastructurilor tehnice şi funcţionale precum şi 

interoperabilitatea bazelor de date relevante conţinând locuri de muncă vacante şi cereri de 

angajare pentru punerea în aplicare a mecanismului de compensare a ofertelor şi cererilor de 

forţă de muncă în cadrul Uniunii Europene, prevăzut de regulament. 

 

 Art. 6 - Atribuţiile prevăzute la art. 5 se îndeplinesc prin Direcţia Relaţii Internaţionale 

EURES şi Mediere din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

 

 Art. 7 - Directorul Direcţiei Relaţii Internaţionale EURES şi Mediere îndeplineşte funcţia de 

coordonator naţional EURES. 

  

 Art. 8 - În vederea prestării serviciilor EURES prevăzute la art.7 din decizie, în calitate de 

partener EURES, Biroul naţional de coordonare a reţelei EURES România se supune acreditării de 

către Biroul european de coordonare, în conformitate cu prevederile    art. 5 alin. (6) din decizie. 

 

 Art. 9 - Pentru a putea presta serviciile EURES prevăzute la art. 7 din decizie, în calitate de 

parteneri EURES, furnizorii de servicii prevăzuţi la art. 5 lit. a) încheie cu Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, ca Birou naţional de coordonare a reţelei EURES România, o convenţie, 

al cărui model se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă care se publică în Monitorul Oficial al României, prin care se obligă să îndeplinească toate 



cerinţele şi să îşi asume toate responsabilităţile privind serviciile universale prevăzute în Carta 

EURES. 

 

 Art. 10 - Prin încheierea convenţiei prevăzute la art. 9, furnizorii de servicii prevăzuţi la      

art. 5 lit. a), dobândesc, în condiţiile prevăzute în această convenţie, calitatea de parteneri EURES 

desemnaţi şi au posibilitatea de a se implica în realizarea acţiunilor prevăzute în planul anual de 

activitate pentru reţeaua EURES România şi de a avea acces, în condiţiile legii, la sursele de 

finanţare aferente acestui plan. 

 

 Art. 11 - Furnizorii de servicii prevăzuţi la art. 10 se înscriu în Registrul naţional al 

partenerilor EURES şi se comunică la Biroul european de coordonare. 

 

 Art. 12 - Controlul respectării de către partenerii EURES înscrişi în registrul prevăzut la     

art. 11 a a obligaţiilor asumate prin convenţiile prevăzute la art. 9 se efectuează de către personalul 

desemnat în acest scop din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale EURES şi Mediere. 

 

 Art. 13 - Acţiunile prevăzute în planul anual de activitate pentru reţeaua EURES România se 

pot finanţa, în condiţiile legii, din: 

a) resurse proprii ale partenerilor EURES; 

b) fonduri europene nerambursabile; 

c) bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

 

 Art. 14 - În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă, ca Birou naţional de coordonare a reţelei EURES România, numărul de posturi prevăzut 

pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă la art. 8 din Statutul Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1610/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, se suplimentează cu 15. 
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