
SITUATIA SOCIETATILOR INREGISTRATE IN EVIDENTA ITM DOLJ CARE AU CA OBIECT DE 

ACTIVITATE SELECTIA SI PLASAREA DE FORTA DE MUNCA IN STRAINATATE 

  

Nr 

crt 
Denumire Societate Punct de lucru C.U.I. TELEFON 

Observaţii 

1 
ARCFORCE 

 
Blv. 1Mai, nr. 80, bl. A7A, sc. 1, ap. 18 - Craiova, Dolj 21997979 

0351/412052 

 

Activă 

 

2 AMG JOBS SRL Str. Calea Bucuresti, bl. 13B, sc.1, ap. 2  
14830055 

 

0251/417196 

ocupat  

AAccttiivvăă 

3 EUROPA SENZA CONFINI 
Str. Dezdrobirii, bl. F7, sc. 2, 

ap. 15 - Craiova, Dolj 

18872762 

 

0351/428431 

nu raspunde 

AAccttiivvăă 

4 OPTIMA CONSULTING 
Str. Romul, bl. C2, sc. 1, ap. 2 – 

Craiova, Dolj  
18009452 

0351/808600 

nealocat 

AAccttiivvăă 

5 PLASAMENT HOC 
Str. Campia Islaz, bl. 19, ap. 3 – 

Craiova, Dolj 
10997230 

0251/590376 
fax 

AAccttiivvăă 

6 
ROMCONSULT 
INTERNATIONAL 

Str. Theodor Aman, bl. 73, sc. 4, ap. 3 - Craiova, Dolj 15110079 025/415637 
AAccttiivvăă 

7 TERMOLUX 
Str. Brancoveanu, nr. 44, bl. 1f sc. 2, ap. 8 – Craiova, 

Dolj 
16467062 0351/417547 

AAccttiivvăă 

8 
YSPA-ROMÂNIA S.R.L. 

 
B-dul. Nicolae Titulescu, nr. 62°, Craiova, Dolj 25713050 0731833144 

AAccttiivvăă 

9 HRR MED CONSULTING 
Aleea I Calea Bucureşti, nr. 10, comuna Pieleşti, sat. 

Pieleşti jud. Dolj 
27878934  

AAccttiivvăă  

10 YPG CONSTRUCT S.R.L. 
Str. Teilor, nr. 47,  

Craiova, Dolj 
25190555  

AAccttiivvăă  

11 SUD WEST SOLUTION Amarastii de Jos, Dolj 32218705  
AAccttiivvaa  

12 JAQUES-STEL-IMPEX Str. Simion Barnutiu, Nr. 2, Craiova, Dolj 232876  
AAccttiivvaa  

13 EUROPLASAMENT SRL Sat Ţuglui, Comuna Ţuglui, jud. Dolj 32192940 0722465257 
SSuussppeennddaatt  

aaccttiivviittaatteeaa  

14 BENSJOB SRL Sat Izvorul Rece 123A, jud. Dolj 32598884 0740336133 
AAccttiivvăă  

15 BEST DIRECTIONS SRL Str. Basarabia, nr. 10, bl. F3, sc. 2, ap. 13 32622974 0745538475 
AAccttiivvăă  

16 AGRIFORCE SOLUTIONS Amarastii de Jos, Dolj 33765549 0787813485 
AAccttiivvaa  

17 
WFL RECRUITMENT 

AGENCY 
Craiova, str. Felix Aderca, nr. 3G 3387975 0767365999 

AAccttiivvăă  

18 
PRIOTRIF  PROFESIONAL 
SRL 

Sat Tuglui, Dolj 34349782 0734881308 
AAccttiivvăă  

19 NEXT RECRUITMENT SRL Str. Sarari 28, bl. M7, et. 2, ap. 9, Craiova 30326816 0748868742 
AAccttiivvăă  

20 HR PROFILING SRL B-dul Oltenia nr. 6, bl. 164J, sc. 1, et. 1, ap. 5, Craiova 34407387 0763351871 
AAccttiivvăă  

21 WORK-UNITED SRL Str. Calea Bucuresti nr. 106, bl. O12, ap. 16, Craiova 32326371 0726352900 
AAccttiivvăă  

 
Extras din legea nr. 156 din 26 iulie 2000 

pprriivviinndd  pprrootteeccţţiiaa  cceettăăţţeenniilloorr  rroommâânnii  ccaarree  lluuccrreeaazzăă  îînn  

ssttrrăăiinnăăttaattee  

  
ART. 5 
    Pe teritoriul României pot desfăşura, în condiţiile prezentei legi, 

activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate 

societăţile comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, inclusiv filialele societăţilor comerciale străine, înfiinţate 
în România potrivit art. 42 şi 44 din Legea nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, care au ca activitate 

principală "Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă" cod 
CAEN - 7810, denumite în continuare agenţi de ocupare a forţei de 

muncă. 

    ART. 6 
    Agenţii de ocupare a forţei de muncă desfăşoară activităţi de 

mediere a angajării cetăţenilor români cu domiciliul în România care 

solicită să lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncă transmise din 
străinătate de persoane juridice, fizice şi organizaţii patronale străine, 

după caz. 

    ART. 7 
    Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia să prelucreze 

datele cu caracter personal ale cetăţenilor români cu domiciliul în 

România care solicită locuri de muncă în străinătate, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 
ART. 8 

    Agenţii de ocupare a forţei de muncă pot desfăşura activitatea de 

mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate dacă îndeplinesc 
următoarele condiţii: 

    a) dispun de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare 

a activităţii, aşa cum acestea vor fi precizate în metodologia de 
aplicare a prezentei legi; 

    b) au încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei 

de muncă; 
    c) au organizat o bancă de date care să cuprindă ofertele şi 

solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la 

condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile 
solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor; 

    d) au încheiat cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii 

patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme 
de locuri de muncă; 

    e) sunt înregistraţi la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui 

rază îşi au sediul. 
  ART. 9 

    (1) Contractele prevăzute la art. 8 lit. d) vor cuprinde cel puţin 

următoarele elemente: 
    a) durata contractului; 

    b) numărul de locuri de muncă în străinătate pentru care se încheie 

contractul; 
    c) funcţia, meseria sau ocupaţia; 



    d) natura şi durata angajării, condiţiile de angajare, de încetare a 

angajării sau de reangajare; 

    e) durata timpului de muncă şi de repaus; 
    f) tariful orar, salariul lunar şi datele de plată a salariului; 

    g) sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale; 

    h) cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale; 

    i) durata, modul de acordare şi drepturile băneşti aferente 

concediului de odihnă; 

    j) condiţiile de muncă, măsuri de protecţie şi securitate a muncii; 
    k) posibilitatea transferării salariului în România; 

    l) asigurarea medicală a angajaţilor români, similar cu cea a 

cetăţenilor din ţara primitoare; 
    m) acordarea de despăgubiri angajaţilor români în cazul 

accidentelor de muncă, al bolilor profesionale sau al decesului; 
    n) condiţiile de cazare, de locuit sau, după caz, de închiriere a unei 

locuinţe şi de asigurare a hranei; 

    o) asigurarea formalităţilor, stabilirea condiţiilor de transport din 
România în statul în care se asigură ofertele de locuri de muncă şi 

retur pentru angajaţii cetăţeni români şi membrii de familie care îi 

însoţesc sau îi vizitează, precum şi suportarea cheltuielilor aferente; 
    p) taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra 

veniturilor angajaţilor cetăţeni români, asigurându-se evitarea dublei 

impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale; 

    r) obligaţiile angajaţilor cetăţeni români în străinătate. 

    (2) Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura 

includerea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-r) şi în contractul 
individual de muncă încheiat între angajatorul străin şi angajatul 

cetăţean român. 

    ART. 10 
    Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura 

încheierea contractelor individuale de muncă şi în limba română. 

    ART. 11 
    Cetăţenii români care lucrează în străinătate pe baza contractelor 

prevăzute la art. 8 lit. d) beneficiază în ţară de prestaţiile acordate de 

sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru 
şomaj sau de sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale, dacă, în temeiul contractelor de asigurare încheiate, plătesc 

organelor competente din România contribuţiile corespunzătoare 
stabilite pe baza declaraţiilor privind veniturile lunare realizate în 

străinătate. 


