
Documente necesare pentru depunerea dosarului pentru un loc de munca  în domeniul agricol:

De retinut

- Copie B.I. sau C.I. cu valabilitate de min. 6luni;
- Capie pasaport cu valabilitate de min 6 luni;
- Fisa individuala (tipizat);
- C. V. în limba romana ( tipizat);
- Copie legalizata a certificatului de absolvire si/sau calificare;
- Copie legalizata a cartii de  munca (toale paginile scrise);
- Certificat de sanatate (conform HGR nr. 850/2002);
- Cazierul judiciar  în original care sa ateste ca nu are antecedente penale (termen de valabililate 6 
luni);
- Declaratie pe proprie raspundere legalizata not arial din care sa rezulte ca solicitan tul nu beneficiaza
de pensie de invaliditate;
- Deciaratie pe poprie raspundere din care sa  rezulte numarul de copii minori aflati în întretinerea 
acestuia, autentificata la notariat;
- Dovada emisa de Serviciul Public pe ntru Asistenta Speciala/primar, din care sa rezulte ca solicitan tul 
de locuri de munca în strainatate a notificat acestora intentia de a lucra în strainatate (HG 683/2006);
- 2 fotografii tip pasaport;

- Dovada experientei în agricultura .

Pentru alte meserii actele mentionate mai sus vor fi completate cu cele care sa ateste pregatirea in 
domeniul respectiv, traduse si legalizate, d upa caz; in limba statului de destinatie si totodata de orice 
alte documente so licitate de catre angajatorii straini.

La depunerea dosarelor în banca de date solicitan tii vor primii un bon de inregistrare cu numarul de 
dosarului si data la care a fost depus.

Datele din dosar vor fi ulterior preluate in banca de date informatizata.

Certificatul de sanatate nu trebuie confundat cu adeverinta de la medicul de familie.

Pentru anumite meserii angajatorii straini vor  solicita cunoasterea limbii oficiale a statului de 
destinatie, caz in care persoanele solicitante var fi tes tate la limba str aina respectiva.
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