
 
 

AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ 
Operator de date cu caracter personal nr. 497 
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38 
e-mail: anofm@anofm.ro 
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT 

 

 

 

Comunicat de presă 

Muncitorii calificaŃi în domeniul construcŃiilor pot obŃine contracte de muncă în Israel 

prin ANOFM  

 

AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă anunŃă cetăŃenii români, că pot 
obŃine locuri de muncă în construcŃii, în Israel, începând cu luna ianuarie 2015. 

Angajarea lucrătorilor are loc în baza Protocolului dintre Ministerul Muncii, Familiei, 
ProtecŃiei Sociale şi persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din 
statul Israel privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul 
construcŃiilor în Statul Israel, semnat la 24 iunie 2014.  

Protocolul este pus în aplicare de către AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de 
Muncă din România şi Autoritatea pentru Populaţie, Emigrare si Frontieră din Israel. 

Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experienŃă în meseriile: 

• dulgheri pentru cofraje de construcŃie industrializată,  (cunoaşterea citirii planurilor 
de construcŃii este obligatorie); 

• fierari-betoniști, îndoirea fierului, (cunoaşterea citirii planurilor de construcŃii este 
obligatorie); 

•  zidari-faianţari, acoperirea podelilor și pereţilor cu faianţă (cunoaşterea citirii 
planurilor de construcŃii este obligatorie); 

• zidari – tencuitori pentru lucrări de tencuit.  

şi să îndeplinească condiŃiile de mai jos, respectiv: 

• să nu fi lucrat anterior în Israel; 

• să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această Ńară, cu excepŃia fraŃilor; 

• să nu aibă cazier judiciar; 

• să fie apŃi psihic şi fizic de muncă intensă în condiŃiile climatice specifice statului de 
destinaŃie, inclusiv muncă la înălŃime şi manipulare de greutăŃi; 

• să nu sufere de anumite boli cronice. 

Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de 
prelungire până la o durată maximă de 63 luni. 

Salariu lunar minim brut estimat este de 1.540 dolari americani. 
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Este necesar ca persoanele interesate să se înscrie la agenŃia judeŃeană pentru ocuparea 
forŃei de muncă/ AMOFM Bucureşti, din raza de domiciliu, având nevoie de următoarele 
documente: - 

- Cerere tip 

- CV  

- DeclaraŃie tip bilingva 

- Copie CI 

- Copie Paşaport 

- copii ale actelor de studii şi de calificare (toate paginile scrise), dupa caz 

- copii ale documentelor care atestă experienŃa, vechimea în muncă, dupa caz 

- cazier judiciar valabil, în original 

 

Informatii legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitatea de 
recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiŃii de muncă şi de viaŃă 
etc. se găsesc pe pagina web a ANOFM – www.anofm.ro. 

 

 

 

Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de AdministraŃie 


