CERERI
CE ESTE DARDE (CARTELA DE CERERE DE MUNCĂ)?
Este o cartelă care conŃine datele dumneavoastră personale şi profesionale, şi care permite
INAEM-ului sa vă ajute în căutarea locului de muncă, formare profesională sau alte servicii.

LA CE SERVEŞTE CARTELA?
Dacă vreŃi să realizaŃi un curs de formare în cadrul INAEM, dacă vreŃi să primiŃi oferte de
muncă, dacă vreŃi să întâlniŃi vreo ofertă interesantă în dosarele din zona de auto informare,
sau dacă vreŃi să beneficiaŃi de servicii de orientare, de informare sau altele.

ESTE OBLIGATORIE ?
Doar dacă vreŃi să accedeŃi la serviciile oferite de INAEM (muncă, formare, altele) sau dacă
primiŃi somaj sau subvenŃii. În acest ultim caz, e foarte important să un uitaŃi să completaŃi
cererea în timp ce primiŃi somajul, care trebuie gestionată în zona INAEM a acestui Birou.

POT SĂ OBłIN CARTELA ÎN ORICE BIROU DE MUNCĂ ?
Nu, pentru a obŃine cartela de muncă trebuie să apelaŃi la Biroul de Muncă în funcŃie de codul
poştal care vă corespunde domiciliului. Dacă vă schimbaŃi domiciliul, trebuie să informaŃi Biroul
de Muncă (În general, un este nevoie să prezentaŃi certificatul de împatronare).

DE CE AVEłI NEVOIE PENTRU A OBłINE CARTELA?
AveŃi nevoie de DNI, TIE (Cardul de Identitate al Străinului) sau adeverinŃa corespunzătoare
acordării rezidenŃei (care să conŃină NIE), şi să duceŃi la Biroul Muncii diplomele şi documentele
care să acrediteze pregătirea şi experienŃa, etc., pentru a avea o evidenŃă corectă a datelor
dumneavoastră.

CE REPREZINTĂ DATELE CARE APAR?
Înseamnă că la aceste date trebuie să vă prezentaŃi la Biroul Muncii să reînnoiŃi cartela pentru a
o menŃine în vigoare. Astfel, INAEM poate continue să vă ajute cu privire la ofertele de muncă,
pregătire şi alte servicii.

De asemenea, dacă participaŃi într-un curs de pregătire sau o nouă experienŃă profesională,
este indicat să mergeŃi la zona de cereri în cadrul Biroului Muncii care vă corespunde şi să
comunicaŃi pentru a înregistra noble date în cererea dumneavoastră de muncă.
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