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BULETIN INFORMATIV
Rezultatele desfăşurării selecŃiei în agricultură pentru Spania

AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Teleorman a organizat, luni, 26
ianuarie 2015, începând cu ora 9.00, la Sala Polivalentă, din Alexandria, selecŃie în
domeniul agricol, pentru Spania.
La nivel naŃional, au fost disponibile 800 de posturi, din care pentru această selecŃie 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.
Pentru această selecŃie au fost prezente un număr total de 432 persoane, din 23 judeŃe
(Teleorman, Călăraşi, Buzău, Prahova, Giurgiu, IalomiŃa, Iași, DâmboviŃa, Vaslui, Brăila,
Bucureşti, Bacău, Tulcea, Suceava, GalaŃi, Ilfov, Constanţa, Vrancea, Botoșani, Timiş,
NeamŃ, Sibiu, Argeş).
La finalul selecŃiei, un număr de 321 de persoane au fost declarate admise, 59 persoane
– rezerve şi 52 persoane – respinse.
În ceea ce priveşte, judeŃul Teleorman, 153 persoane au fost prezente, din care: 100
persoane au fost declarate admise, 30 persoane - respinse şi 23 persoane - rezerve.
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).
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