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AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă, prin intermediul
AgenŃiei JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Mureş, aduce la cunoştinŃa
autorităŃilor locale, angajatorilor şi partenerilor sociali, faptul că Uniunea Europeană
acordă anual 500 de milioane de euro tuturor celor 27 de state membre pentru
implementarea de proiecte care să vină în sprijinul lucrătorilor disponibilizaŃi în
contextul schimbărilor tiparelor comerŃului internaŃional pe fondul globalizării, prin
Fondul European de Ajustatare la Globalizare – FEAG.
O contribuŃie financiară din partea FEAG, poate fi acordată unui Stat Membru al
Uniunii Europene, în cazul în care:
- are loc concedierea într-o perioadă de 4 luni a cel puŃin 500 de salariaŃi ai unei
întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii concediaŃi în cadrul furnizorilor
sau producătorilor din aval ai intreprinderii menŃionate anterior;
- are loc concedierea într-o perioadă de 9 luni a cel puŃin 500 de salariaŃi ai, în
special în intreprinderi mici şi mijlocii, într-un sector NACE, dintr-o regiune sau două
regiuni învecinate cu nivelul NUTS;
- nu sunt îndeplinite criteriile de intervenŃie 1 şi 2, dar disponibilizările de
personal au un impact semnificativ asupra ocupării şi a economiei locale.
FEAG nu a fost accesat până în prezent de către România, deoarece nu au fost
întâlnite situaŃii care să fi îndeplinit criteriile de eligibilitate prezentate mai sus.
ContribuŃia FEAG este acordată pentru finanŃarea unor măsuri active de
ocupare care fac parte dintr-un ansamblu coordonat de servicii personalizate
destinate reintegrării pe piaŃa muncii a persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă.

DIRECTOR EXECUTIV,
Reghina FĂRCAŞ

