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Locuri de muncă prin EURES 
Portalul EURES Romania (www.eures.anofm.ro) 
oferă peste 650 de locuri de muncă vacante în 
Uniunea Europeană. Ofertele de locuri de muncă 
provin din următoarele ţări: Belgia, Bulgaria, 
Danemarca, Finlanda, Germania, Luxemburg, 
Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, 
Polonia, Portugalia, Republica Cehă şi Spania, 
după cum urmează: 
Belgia: - ciontolitor tranşator carne, - macaragiu, 
- tehnician reţele de telecomunicaţii, - 
electrician; Bulgaria: - matriţer, - 
turnător;Danemarca: - lucrător în agricultură 
(culegător de mazare); 
Finlanda: - ospătar; - măcelar tranşator carne 
pui, - lucrător în agricultură;Germania: - 
montator sisteme fotovoltaice, - analist AX, - 
inginer software, - ospătar; - bucătar; - 
recepţioner, cofetar, - sudor, tehnician 
mecatronică, - fizioterapeut, - vopsitor auto, - 
personal servire clienţi, - contabil, - inginer 
construcţii civile, - macaragiu, zidar, - electrician 
în construcţii, - şofer camion, - mecanic 
instalaţii sanitare, programator PLC, etc.; 
Luxemburg: - senior tehnician CHROME 
(tehnician în ştiinţele inginereşti);Malta: - 
operator matriţe plastic; 
Marea Britanie: - îngrijitor persoane; - sudor, - 
operator maşină automată îndoire, stivuitorist, 
operator CNC, lenjer/croitor, - asistent medical; 
Norvegia: - frizer; Olanda: - culegător căpşuni, - 
florar, - instalator încălzire centrală şi de gaze, - 
sudor, - lăcătuş confecţii metalice;  
Polonia: - specialist în relaţii cu clienţii; 
Portugalia: - culegător zmeură, mure şi afine; 
Republica Cehă: - tehnician la maşini de cusut, - 
operator CNC, - forjor; Spania: - agricultor, - 
tehnician. 
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Formare profesională 

Planul de formare pentru anul 2018 cuprinde un 

număr de 59 de programe de formare 

profesională pentru un număr de 1015 de șomeri 

și 48 de deținuți. 

AJOFM Vaslui va organiza în  anul 2018 cursuri 

de calificare pentru următoarele meserii/ 

calificari: agent de securitate, barman, brutar, 

bucătar, coafor, cofetar-patiser, contabil, 

cusător piese din înlocuitori, casier, formator, 

frizer, inspector (referent) resurse umane, 

inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, instalator înstalaţii tehnico-sanitare şi 

de gaze, lucrător în comerţ, lucrător în cultura 

plantelor, manager proiect, manichiurist-

pedichiurist, pizzar, etc. 

In luna mai AJOFM Vaslui intenţionează să 

deschidă 7 programe de formare profesională: 

la Vaslui – 3 cursuri de formare profesională 

pentru: operator introducere, validare şi 

prelucrare date pentru 20  şomeri, inspector 

resurse umane pentru 14 şomeri  şi infirmieră 

pentru 24 şomeri   ; 

la Bârlad – 2 curs de formare profesională 

pentru: brutar pentru 21  şomeri şi pizzar pentru 

14 şomeri; 

La Huşi - 2 cursuri de formare profesională 

pentru: agent de securitate pentru 28 şomeri  şi 

îngrijitori bătrâni la domiciliu pentru 28 de 

şomeri. 

 

Luna mai- luna promovării economiei sociale 

 

Economia socială reprezintă ansamblul 

activităţilor organizate independent de sectorul 

public, al căror scop este să servească interesul 

general, interesele unei colectivităţi şi/sau 

interesele personale nepatrimoniale, prin 

creşterea gradului de ocupare a persoanelor 

aparţinând grupului vulnerabil şi/sau 

producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de 

servicii şi/sau execuţia de lucrări. 

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 

219/2015 privind economia, în fiecare an, luna 

mai este luna promovării economiei sociale, iar 

în acest sens Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui desfăşoară 

acţiuni de promovare a domeniului economiei 

sociale prin intermediul cărăra mediatizează 

prevederile legale referitroare la atestarea si 

certificarea entităţilor de economie socială, rolul 

întreprinderilor sociale şi a intreprinderilor 

sociale de inserţie, importanţa cooperării dintre 

agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi 

autorităţile locale, mediul de aafaceri, grupurile 

vulnerabile care fac obiectul ecomoniei sociale. 

- 16.05.2018 au avut loc deplasări la sediile 

unor organizații nonguvernamentale din 

municipiul Vaslui pentru promovarea 

domeniului economiei sociale; 

- 18.05.2018, ora 1000, sediul Punctului de 

Lucru Negrești, masă rotundă  cu 

reprezentanți ai instituțiilor publice, 

organizațiilor nonguvernamentale și 

antreprenori; 

- 21.05.2018, ora 1100, sediul Asociației 

pentru Tineret Emil Racoviță 2000 Vaslui, 

seminar cu reprezentați ai organizaţiei, 

voluntari, invitaţi ai asociaţiei; 

- 23.05.2018, ora 1000, sediul ALOFM Huși, 

masă rotundă  cu reprezentanți ai 

instituțiilor publice, organizațiilor 

nonguvernamentale și antreprenori; 

- 24.05.2018, ora 1000, sediul ALOFM 

Bârlad, masă rotundă  cu reprezentanți ai 

instituțiilor publice, organizațiilor 

nonguvernamentale, Caselor de ajutor 

reciproc  și antreprenori. 

Evenimentele care s-au bucurat de o prezență 

numeroasă şi la cel mai înalt nivel,  s-au adresat 

reprezentaților instituțiilor publice, organizațiilor 

nonguvernamentale și antreprenorilor sociali 

care doresc să înființeze întreprinderi sociale în 

judetul Vaslui. 

Programul întâlnirilor a fost gândit să acopere o 

arie cât mai întinsă a ceea ce presupune a fi 

domeniul economiei sociale. S-a discutat despre 

conceptul de economie socială și cadrul 

legislativ referitor la acest domeniu, modele de 

bună practică din economia socială și au fost 

evidențiate dificultățile cu care se confruntă 

actorii de economie socială locali. 


