Informare asupra prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 20.12.2006 privind
crearea Fondului European de Ajustare la Globalizare (FEAG) ,
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului
European si al Consiliului
Începând cu data de 1 ianuarie 2007 se aplic prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului European de
Ajustare la Globalizare (FEAG), prin care Uniunea European , în limita
unui plafon anual de 500 de milioane de euro, acord statelor membre
sprijin financiar pentru implementarea de proiecte care s vin în sprijinul
lucr torilor disponibiliza i în contextul schimb rilor tiparelor comer ului
interna ional pe fondul globaliz rii.
Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului European de
Ajustare la Globalizare (FEAG) a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr.
546/2009 al Parlamentului European i al Consiliului pentru a r spunde mai
rapid i mai eficient la efectele negative ale crizei economice i financiare
asupra pie ei muncii, prin simplificarea criteriilor în baza c rora se acord
asisten financiar din FEAG i prin extinderea temporar a domeniului de
aplicare a FEAG:
Astfel, o contribu ie financiar din partea FEAG poate fi acordat unui
Stat Membru al Uniunii Europene în cazul în care:
1.are loc concedierea într-o perioad de 4 luni a cel pu in 500 de
salaria i ai unei întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucr torii
concedia i în cadrul furnizorilor sau produc torilor din aval ai întreprinderii
men ionate anterior, sau
2. are loc concedierea într-o perioad de 9 luni a cel pu in 500 de
salaria i, în special în întreprinderi mici i mijlocii, într-un sector NACE 2
dintr-o regiune sau dou regiuni învecinate cu nivelul NUTS II ;
3. nu sunt îndeplinite criteriile de interven ie 1 i 2, dar
disponibiliz rile de personal au un impact semnificativ asupra ocup rii i a
economiei locale.

FEAG nu a fost accesat pân în prezent de c tre România, deoarece
nu au fost întâlnite situa ii care s fi îndeplinit criteriile de eligibilitate
prezentate mai sus.
Contribu ia din partea FEAG este acordata de catre Uniunea
Europeana pentru finan area unor m suri active de pe pia a muncii care fac
parte dintr-un ansamblu coordonat de servicii personalizate destinate
reinser iei profesionale a lucr torilor care i-au pierdut locurile de munc ,
inclusiv:
(a) asisten pentru c utarea unui loc de munc , orientare profesional ,
formare i reconversie profesional , inclusiv competen e în domeniul
tehnologiei informa iilor i comunic rii (TIC) i certificarea experien ei
dobândite, asisten în domeniul reorient rii profesionale i promovarea
spiritului antreprenorial sau ajutor pentru desf urarea de activit i
independente;
(b) m suri speciale, pe o durat limitat , cum ar fi aloca ii pentru c utarea
unui loc de munc , aloca ii de mobilitate sau aloca ii acordate persoanelor
care particip la activit i de înv are continu i de formare; i
(c) m suri pentru a stimula în special lucr torii defavoriza i sau în vârst s
r mân sau s se întoarc pe pia a muncii.
FEAG nu finan eaz m suri pasive de protec ie social .
La ini iativa statului membru, FEAG poate finan a activit i de
preg tire, gestionare, informare i publicitate, precum i activit i de
control, pentru punerea în aplicare a acestuia.
Având în vedere prevederile art. 6 (c) al Legii nr. 202/2006 privind
organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de
Munc , potrivit c reia ANOFM asigur implementarea programelor având
ca obiectiv stimularea ocup rii for ei de munc , finan ate din alte fonduri i
luând în considerare posibilitatea acces rii FEAG de c tre România, prin
H.G. nr. 1086/03.11.2010 a fost desemnata Agen ia Na ionala pentru
Ocuparea For ei de Munc pentru gestionarea FEAG în România.
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