SITUATIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE PUSE LA DISPOZITIA CETATENILOR ROMANI
IN STATUL ISRAEL
-3000 locuri de munca vacante NR.
CRT

MESERIA

NR.
LOC
URI

CONDIŢII DE OCUPARE

SALARIUL
OFERIT

ISRAEL
1

2

3

4

DULGHERI pentru
cofraje de
constructie
industrializata
FIERARI- BETONISTI
indoirea fierului
ZIDARI- FAIANTARI
acoperirea
podelelor si
peretilor cu faianta
ZIDARI- TENCUITORI
pentru lucrari de
tencuit

- persoane care nu au mai lucrat anterior in Israel sau
au lucrat anterior legal in Israel pentru o perioada de
cel putin doi ani, conform conditiilor permiselor si
vizelor de munca acordate de catre PIBA pentru a munci
in domeniul constructiilor, si care indeplinesc
urmatoarele criterii :
3000
1. au parasit in mod permanent teritoriul Israelului, cu
cel puțin patru ani inainte de solicitarile curente de
angajare in Israel ;
2. au mai puțin de 50 de ani impliniti la data sosirii in
Israel, in cadrul acestui Protocol ;

Salariul
lunar
minim
brut
estimat
este de
1540
dolari
americani

3. nu au incalcat conditiile stabilite de permisele si
vizele de munca in timpul sederii anterioare in Israel
- sa nu aiba rude de gradul I care sa lucreze deja in
aceasta tara, cu exceptia fratilor;
- sa nu aiba cazier judiciar;
- sa fie apti psihic si fizic de munca intensa in conditiile
climatice specifice statului de destinatie, inclusiv munca
la inaltime si manipulare de greuati;
- sa nu sufere de anumite boli cronice;
- cunoasterea citirii planurilor de constructii este
obligatorie;
- să aibă calificare sau experienţă în meseriile solicitate
de angajatori;
Contractele de munca se incheie pentru o perioada de un
an de zile, cu posibilitatea de prelungire pana la o durata
maxima de 63 luni.

IMPORTANT
PENTRU SOLICITANTII DE LOCURI DE MUNCA IN ISRAEL IN DOMEMNIUL CONSTRUCTIILOR
TOATE PERSOANELE INTERESATE DE UN LOC DE MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR IN ISRAEL
SUNT RUGATE SA URMAREASCA ATENTIONARILE MAE PRIVIND SFATURILE DE CALATORIE, RESPECTIV
ALERTELE PENTRU ACEST STAT - LA LINK-UL http://www.mae.ro/travel-alerts/2938
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Alerte de călătorie Israel

1. Informaţii generale
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români, care doresc să se deplaseze în Israel, să se
informeze, în prealabil, asupra situaţiei de securitate din zonă.
Cetăţenii români care doresc să călătorească în scop turistic sunt sfătuiţi să utilizeze numai operatori
acreditaţi. În acest sens, este recomandat ca cetăţenii români să nu se îndepărteze de grupul turistic şi să
respecte anunţurile sau recomandările autorităţilor locale.
În ultima perioadă s-au înregistrat tiruri de rachete provenind din Siria și Liban. În acest context, Ministerul
Afacerilor Externe nu recomandă deplasarea în zonele din apropierea graniţelor cu aceste două state.
Cu toate că a fost încheiat un armistițiu în urma conflictului din iulie-august 2014, este recomandată, în
continuare, evitarea călătoriilor în Fâşia Gaza, precum și în zonele din imediata apropiere .
Cetățenii români care doresc să efectueze pelerinaje la Locurile Sfinte sunt rugați să contacteze atât
Ambasada României la Tel Aviv, cât și Oficiul de Reprezentare de la Ramallah.
2. Alte recomandări
Cetăţenii români sunt sfătuiţi cu insistenţă să îşi încheie asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă. MAE
recomandă cetăţenilor români care se află în Israel:
 Să evite zonele aglomerate, în care se desfăşoară mitinguri, manifestaţii publice;
 Să urmărească mass-media locală pentru a afla care sunt zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest

pentru a le putea evita;
 Să urmărească măsurile locale de apărare civilă care sunt în vigoare (www.oref.org.il)
 Să păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit

şi să nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în autovehicule;
 Să acceseze periodic site-ul web al Ministerului Afacerilor Externe, rubrica „Sfaturi de călătorie”.

Informaţiile prezentate în această secţiune audoar caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea
ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie
conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual
măsurile de protecţie necesare.
3. Contactarea autorităţilor române
Cetăţenii români care se deplasează în Israel sau se află deja pe teritoriul acestui stat, sunt sfătuiţi să se
adreseze Ambasadei României la Tel Aviv şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând astfel propriile
coordonatele pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.Cetăţenii români care ignoră avertismentele
MAE şi se deplasează în zone de risc, sunt atenţionaţi că o fac pe propria răspundere şi vor suporta
consecinţele unor astfel de călătorii, având în vedere că, de la caz la caz, pot interveni limitări privind
posibilităţile de intervenţie ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră în situaţii de urgenţă.
Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea
ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie
conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual
măsurile de protecţie necesare.
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