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BULETIN INFORMATIV
Datele preliminare desfăşurării selecŃiei în agricultură pentru Spania

AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Teleorman organizează, luni, 26
ianuarie 2015, începând cu ora 9.00, la Sala Polivalentă, din Alexandria, selecŃie în
domeniul agricol, pentru Spania.
La nivel regional, sunt puse la dispoziŃie un număr de 250 de posturi, cu posibilitatea de
suplimentare, pentru campania de cules căpsuni, din anul 2015, contractele având o durată
de 3 luni, iar salariul oferit de 39,48 euro brut/zi.
În judeŃul Teleorman, pentru organizarea acestei selecŃii au fost transmise mesaje
telefonice la un număr de 110 persoane, din baza de date judeŃeană şi au fost afişate la
sediile primăriilor din judeŃ, periodic, informări pentru promovarea acestui eveniment.
Până în prezent, au confirmat participarea la selecŃie un număr total de 546 persoane,
din 22 judeŃe, astfel:























154 persoane -Teleorman;
91 persoane - Călăraşi;
51 persoane - Buzău;
46 persoane - Prahova;
41 persoane - Giurgiu;
36 persoane - IalomiŃa;
26 persoane – Iași;
22 persoane - DâmboviŃa;
18 persoane – Vaslui;
14 persoane - Brăila;
11 persoane - Bucureşti;
6 persoane - Bacău;
5 persoane - Tulcea;
5 persoane - Suceava;
4 persoane - GalaŃi;
4 persoane - Ilfov;
4 persoane - Constanţa;
3 persoane - Vrancea;
2 persoane – Botoșani;
1 persoană - Timiş;
1 persoană – NeamŃ;
1 persoană – Sibiu.
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Referitor la desfăşurarea selecŃiei, toate persoanele invitate şi prezente, vor intra la
interviu pe baza bonurilor de ordine, vor primi o informare care cuprinde condiŃiile ofertei
angajatorului, respectiv: numărul de ore lucrate, salariul oferit, contribuŃiile datorate,
informaŃii despre cazare şi datele de contact ale Ataşatului pe probleme de muncă, din
cadrul Ambasadei României, din Spania, pentru cazurile în care se întâmpină probleme la
locul de muncă, precum şi un chestionar de satisfacŃie privind serviciile de ocupare oferite.
În anii trecuŃi, Serviciul Public de Ocupare a organizat selecŃii, cu precădere pentru
Spania, Danemarca şi Finlanda, în domeniul agricol, precum şi în Germania pentru
domeniul hotelier-gastronomic.
La nivelul judeŃului Teleorman, peste 950 de persoane au depus dosare, pentru a obŃine
un loc de muncă în străinătate, din care 416 persoane au fost admise la selecŃiile
organizate de Serviciul Public de Ocupare.
Persoanele interesate să participe la selecŃiile organizate de Serviciul Public de Ocupare
se pot înregistra în baza de date naŃională, prezentând următoarele documente:







carte de identitate sau paşaport (cu termen de valabilitate de minim 6 luni) – copie;
certificat de naştere – copie;
cazierul judiciar (termen de valabilitate 6 luni) – original;
adeverinŃă de la medicul de familie (cu menŃiunea ”clinic sănătos” - termen de valabilitate 30 de
zile) – original;
C.V. în limba română (model EUROPASS);
cerere tip - (Anexa 3 bis, prevăzută de Procedura EURES).

Nelu Ionel OPREA
Director executiv

Iuliana BĂDICA
Consilier superior
Compartiment Juridic, RelaŃii cu Publicul, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ
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