NOUTĂŢI ÎN PRIVINŢA
FORŢEI DE MUNCĂ
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
La INAEM (Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă) reînnoim
automat cererea de angajare, dacă data ștampilării este între 16
martie și data finală a Situației de urgență, cu scopul de a păstra
intacte drepturile dumneavostră, ce decurg din respectiva reînnoire.
La INAEM, continuăm să prestăm servicii lucrătorilor și
companiilor, atât în pagina noastră web, cât și la telefon.
Puteți să vă înscrieți ca solicitant al unui loc de muncă:
- Dacă sunteți utilizator al Biroului Electronic, puteți să
accesați pagina web https://inaem.aragon.es/
- o În orice caz, puteți lua legătura telefonic sau pe e-mail cu
Biroul pentru Ocuparea Forței de Muncă de care aparțineți.
Puteți consulta motorul de căutare al Birourilor pentru
Ocuparea Forței de Muncă.

Companiile care doresc să prezinte o ofertă de muncă, pot
să facă acest lucru de asemenea, telefonic sau pe email.
Pentru informații telefonice suplimentare oferite de INAEM,
dispuneți de numărul de telefon 901 501 000 și de adresa
sat.inaem@aragon.es

ERTE

(SUSPENDARE TEMPORARĂ A CONTRACTULUI DE MUNCĂ)

Decretul-Lege 8/2020, din 17 martie, stabilește că toți
lucrătorii afectați de cauzele pe care le prevede, vor avea
dreptul de a încasa șomajul, chiar dacă au cotizat sau nu.
La ERTE se va solicita de către companii la autoritatea forțelor de
muncă. Lucrătorii incluși în ERTE trebuie să realizeze nici o
formalitate, nici să se înscrie la INAEM.
În cazul ERTE, durata de încasare a ajutorului de șomaj NU
INTRĂ ÎN CALCUL pentru folosirea perioadelor maxime deja
stabilite.

ALTE AJUTOARE DE ŞOMAJ
Solicitați “Ajutor on line” sau
“Programare” în pagina web
http://www.sepe.es/
(Cu excepția suspendării temporare
a contractului de muncă)

Telefoane gratuite:
Programare:

900 81 24 02
Telefon pentru cetățeni:

900 81 24 00
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