
Lista și descrierea serviciilor pentru angajatori
Anexa nr. 2 la Termenii și condițiile de utilizare pentru angajatori

În vigoare până la anulare

Serviciile disponibile pentru Angajatori în portalul europa.jobs

SERVICII GRATUITE

1. Contul şi Panoul de administrare al angajatorului

1.1. Administrarea contului de angajator este gratuit.

1.2. Contul de angajator este folosit la:

a) crearea cărții de vizită a companiei de către client (funcția “Profilul
companiei”) ce include informații despre:

i. adresa de e-mail folosită la crearea contului de angajator,
ii. numele companiei,
iii. adresa companiei,
iv. numărul de înregistrare al companiei la registrul comerţului (CUI)
v. număr telefon mobil,
vi. descrierea companiei,
vii. logo-ul companiei,
viii. documentele de înregistrare scanate,
ix. alte documente pe care clientul le va încărca în Portal

b) postarea ofertelor de muncă în portal;

c) gestionarea anunțurilor de muncă (funcția “Locuri de muncă”). Prin
această funcție clientul poate sorta, filtra, edita conținutul, promova, reînnoi, pune
în așteptare publicarea și / sau ștergerea anunțului de muncă postat de către client.

d) Verificarea și gestionarea aplicanților la ofertele de muncă prin atribuirea
unei etichete anume “Acceptat”, “De analizat”, “Refuzat”.

1.3. Utilizarea serviciului cont pentru angajatori poate depinde de:

a) Completarea câmpurilor obligatorii în formularul de înregistrare şi în
contul angajatorului (Setări->Editaţi profilul). Furnizorul de servicii este de acord să
marcheze clar câmpurile obligatorii;

b) Acceptarea Termenilor și Condiţiilor

c) Conţinut postat de către client în portal (corectitudinea, fiabilitatea,
acurateţea, în concordanţă cu Termenii şi Condiţiile, care nu încalcă drepturile şi
bunurile terţilor, şi a drepturilor, bunurilor şi intereselor legitime ale furnizorului de
servicii nefiind contrare reglementărilor legale şi principiilor morale)
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2. Traducerea CV-ului candidatului

2.1. Serviciul de traducere a fișierului care conține CV-ul candidatului este gratuit și
este disponibil pentru clienții care au contul de angajator

2.2. Acest serviciu constă în traducerea automată a conținutului CV-ului
candidatului și prezentarea acestuia în engleză sau germană într-un fișier separat
disponibil pentru a fi descărcat. Se referă numai la candidații care au fișier în
format PDF și îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele cerințe:

a) a aplicat la anunțul de loc de muncă adaugat de client conform ofertei
STANDARD, CONFORT sau PREMIUM;

b) au fost sugerate clienților prin “Serviciului baze de date candidați care se
potrivesc”, iar clientul a cumpărat accesul la datele lor de contact.

2.3. Puteți utiliza acest serviciu de traducere în Tabloul de bord al angajatorului:

a) în meniul Aplicații - disponibilitatea acestui serviciu este prezentată ca
prin simbolul glob în coloana CV Document în lista de aplicații;

b) Profilul candidatului din secțiunea Fișiere de descărcat.

2.4. Pentru a apela la funcția de traducere automată, trebuie să faceți clic pe
simbolul glob și să selectați limba aleasă. După ce faceți clic, traducerea este
efectuată și salvată într-un fișier separat, care este descărcat automat de browser.

2.5. Serviciul nu include traducerea fișierelor CV ale candidaților într-un format
diferit de PDF și nu include fișiere care sunt prezentate în fișierul Certificări și
licențe.

2.6. Serviciul este disponibil în versiunea beta, ceea ce înseamnă că traducerile pot
fi inexacte.

2.7. Traducerile sunt efectuate automat folosind funcția de traducere a Google
Translate și aceste informații sunt de asemenea date în documentul tradus.
Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru conținutul și calitatea traducerii.

2.8. Documentul CV original și inițial al candidatului este un fișier care a fost
încărcat în procesul de aplicare a postului. Traducerea este doar o opțiune
alternativă generată de portal pentru a spori șansele candidatului de a găsi un loc
de muncă și nu este singurul motiv pentru a influența decizia finală de angajare a
persoanei. În cazul oricăror expresii sau conținut neclare care ar putea duce la
anumite neînțelegeri, cel care primește CV-ul ar trebui să verifice traducerea și să
contacteze direct candidatul.
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2.9. Procesul de traducere și rezultatul acestuia sub forma unui document separat,
sunt criptate cu protocolul SSL. SERVICII TAXABILE Pentru Serviciile taxabile plătite
pe site, plata se face prin completarea contului angajatorului sau prin utilizarea
unui sistem tranzacțional. Pentru a utiliza serviciile plătite din contul angajatorului,
trebuie mai întâi să completați contul angajatorului cu suma corespunzătoare.
Lista pachetelor disponibile și prețurile anumitor pachete sunt specificate în Lista
de prețuri pentru angajatori

3. Adăugarea anunțului de muncă plătit

3.1. Clientul poate adăuga orice sumă pentru anunțuri de muncă plătite

3.2. Pentru a posta anunțul de muncă plătit, Clientul este obligat să se înregistreze
pe portal, să dețină un cont de angajator activ și să plătească pentru Serviciu. Plata
pentru adăugarea anunțului de muncă se face în valută.

3.3. Anunțurile de muncă plătite sunt postate prin funcționalitatea „Postează un loc
de muncă”. În cadrul acestei funcționalități, Clientul completează toate informațiile
necesare referitoare la jobul oferit în câmpurile marcate ca fiind necesare. După
verificarea plății de către Furnizorul de servicii, anunțul de muncă devine activ în
portal.

3.4. Utilizarea serviciului de postare a anunțurilor de muncă plătite poate depinde
de:

a) completarea tuturor câmpurilor marcate ca obligatorii în formularul de
postare a anunțurilor de muncă;

b) conținutul postat în anunțul de muncă (unicitatea, corectitudinea,
fiabilitatea, acuratețea, respectarea Termenilor și condițiilor, care nu încalcă
drepturile și bunurile terților și drepturile, bunurile și interesele legitime ale
Furnizorului de servicii, nefiind contrar reglementărilor legale și principiilor
moralei);

3.5. Furnizorul de servicii poate refuza să posteze anunțul de muncă sau să înceteze
afișarea acestuia dacă contravine Termenilor și condițiilor portalului fără
rambursarea costurilor

3.6. Există trei variante ale anunțurilor de muncă plătite prin servicii:

Oferta standard include:

● Publicarea ofertei pe site pentru 30 de zile;
● Reînnoire unică a Anunțului în lista de oferte.
● Publicarea ofertei în 6 versiuni lingvistice;
● Posibilitatea de a adăuga o ofertă video la reclamă;
● Acces gratuit la toate aplicațiile primite conform ofertei de muncă.

PRACUJ W UNII – EUROPA SP. Z O.O. ul. Nenckiego 136A, 52-223 Wrocław    |    tel.: +48 71 33 49 322
info@europa.jobs | europa.jobs |   KRS: 0000509786 |   NIP: 899-27-54-745    |    REGON: 022415267

3

https://pl.europa.jobs/


Lista și descrierea serviciilor pentru angajatori
Anexa nr. 2 la Termenii și condițiile de utilizare pentru angajatori

În vigoare până la anulare

Oferta Confort include:

● Publicarea ofertei pe site pentru 30 de zile;
● Reînnoire de patru ori a Anunțului.
● Publicarea ofertei în 6 versiuni lingvistice;
● Posibilitatea evidențierii în lista de reclame cu un cadru albastru timp de 30 de
zile;
● Posibilitatea de a adăuga o ofertă video la reclamă;
● Acces gratuit la toate aplicațiile primite conform ofertei de muncă.

Oferta Premium include:

● Publicarea ofertei pe site pentru 30 de zile;
● Reînnoire de opt ori a Anunțului, în lista de oferte;
● Posibilitatea evidențierii în lista de reclame cu un cadru albastru timp de 30 de
zile;
● Evidențierea ofertei în lista de anunțuri prin adăugarea siglei clientului timp de 30
de zile;
● Publicarea ofertei în 6 versiuni lingvistice;
● Posibilitatea de a adăuga o ofertă video la reclamă;
● Acces gratuit la toate aplicațiile primite conform ofertei de muncă.

3.7. În perioada de afișare a anunțului de muncă plătit, Clientul nu poate modifica
anunțul.

3.8. Prin adăugarea unei oferte de muncă plătite, clientul poate utiliza servicii
suplimentare plătite pentru a promova sau reîmprospăta ofertele de locuri de
muncă sau candidații propuși.

3.9. Clientul poate adăuga simultan plăți pe site.

3.10. Clientul poate utiliza opțiuni suplimentare pentru a promova o Ofertă de
Muncă plătită, pe lângă cele disponibile ca parte a Serviciului. Pentru a face acest
lucru, completați în contul angajatorului această nouă opțiune și efectuați o plată
directă prin sistemul de tranzacții, apoi selectați opțiunile suplimentare de
promovare pe care le doriți.

4. Publicitatea anunțurilor de locuri de muncă

4.1. Serviciile de publicitate pentru locurile de muncă adăugate sunt plătite din
contul angajatorului sau cu ajutorul unui sistem tranzacțional la adăugarea unei
reclame. Plățile se fac confirmând operațiunea de colectare a unei anumite sume
din contul de client sau prin plată prin sistemul de tranzacții.
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4.2. Publicitatea serviciilor de anunțuri pentru locuri de muncă poate fi aleasă la
postarea anunțului pentru job sau imediat după postare, în tabloul de bord al
angajatorului (în timp ce editați în meniul Promovare).

4.3. Condiția de utilizare a serviciului de plată pentru aplicații este:

a) deținerea unui cont de angajator valid și activ;

b) deținerea de fonduri suficiente pentru a plăti Serviciul.

4.4. Tipuri de anunțuri publicitare de locuri de muncă disponibile pe portal:

Publicitate pe lista de anunțuri de locuri de muncă:

a) Anunț evidențiat într-un cadru - este un anunț de job care este prezentat
într-un cadru albastru în lista de anunțuri de locuri de muncă.

b) Anunț împreună cu sigla - este un anunț de job care la care se adăugă
logo-ul clientului în lista de anunțuri de post.

c) Anunț publicitar în partea de sus a listei - este un anunț publicitar care
este plasat într-o secțiune specială cu fundal albastru și eticheta „Anunț
publicitar” în partea de sus a listei de anunțuri publicitare.

Serviciile unice de promovare a anunțurilor pentru locuri de muncă pot fi
combinate.

Alte opțiuni de publicitate:

d) Jobul săptămânii - este un anunț de loc de muncă care poate fi postat pe
pagina principală(Home page) a portalului într-un cadru dedicat termen de
7 zile.

e) O postare cu anunțul pentru job (reclama pe Facebook) - este un anunț
pentru job care este promovat o dată pe pagina noastră de fani Facebook.
Postarea cu anunțul pentru job este afișată fără limită de timp. După
verificare, Furnizorul poate refuza promovarea ofertei de muncă, cu
rambursarea costurilor. Nu este posibil să alegeți de mai multe ori aceeași
opțiune de promovare pentru același anunț de muncă în aceeași perioadă
de timp.

f) Publicitate prin campanie de marketing prin e-mail - este un anunț
publicitar care este promovat o dată în buletinul informativ trimis
utilizatorilor Portalului care au dat consimțământul pentru a primi
informații comerciale prin mijloace electronice. Buletinul informativ va
include titlul reclamei cu numele companiei - după ce faceți clic pe acesta,
linkul va fi redirecționat către Anunțul de locuri de muncă de pe portal.
Furnizorul de servicii poate refuza publicitatea anunțului de muncă în cazul
în care conținutul încalcă reglementările din Termenii și condițiile de
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utilizare pentru angajatori, cu rambursarea costurilor. Nu este posibil să
alegeți de mai multe ori aceeași opțiune de promovare pentru același anunț
de muncă în aceeași perioadă de timp.

4.5. Opțiunile de publicitate a anunțului de locuri de muncă în lista de anunțuri de
locuri de muncă se aplică în perioada aleasă de către client de 14 sau 30 de zile.
După această perioadă, prezentarea anunțului de muncă se încheie.

4.6. Alegerea unuia dintre serviciile de anunțuri de locuri de muncă de mai sus din
lista de anunțuri de locuri de muncă nu duce la schimbarea poziției sale pe lista de
anunțuri de locuri de muncă.

4.7. În cazul ștergerii anunțului de pe portal sau al menținerii afișării acestuia (de
asemenea, înainte de sfârșitul perioadei alese pentru serviciul de anunțuri de
muncă), toți indicatorii de caracteristică publicitară (cadru, siglă, plasarea în partea
de sus a listei sau pe Pagina principală) sunt, de asemenea, șterse, ceea ce nu duce
la rambursarea costului pentru perioada necheltuită de furnizare a serviciului.

4.8. Lista detaliată a prețurilor Promovării se află în Lista de prețuri pentru
angajatori.

5. Anunț de loc de muncă cu un număr de telefon și adresa site-ului web al angajatorului

5.1. Serviciul Publicitate cu un număr de telefon și site web al angajatorului este
plătibil, iar acest lucru se realizează prin descărcarea unei valori specifice din
tabloul de bord disponibil în contul Clientului.

5.2. Anunțul de muncă cu un număr de telefon și adresa site-ului web poate fi ales
după postarea anunțului de muncă gratuit în tabloul de bord al angajatorului sau
prin editarea unui anunț de muncă existent în meniul Promovare. Condiția de
utilizare a anunțului de muncă cu un număr de telefon și adresa site-ului web este:

a) deținerea unui cont de angajator valid și activ;

b) deținerea de fonduri suficiente pentru a plăti Serviciul.

5.3. Anunțul cu un număr de telefon și adresa site-ului web constă în afișarea unui
număr de telefon și a unei adrese de site web a angajatorului care a postat anunțul
de loc de muncă într-o coloană din partea dreaptă a reclamei, sub datele
angajatorului, pentru perioada de 30 de zile. Datele de contact menționate mai sus
sunt descărcate în mod implicit din Profilul clientului și pot fi modificate în Anunț.
Furnizarea de noi date de contact va duce la actualizarea acestora în fiecare anunț
de muncă cu un astfel de serviciu selectat.

5.4. După perioada de 30 de zile de la furnizarea serviciului, datele de contact ale
angajatorului vor fi șterse din anunțul pentru job, indiferent dacă acesta este încă
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disponibil pe portal. Pentru a le afișa în continuare, serviciul trebuie selectat și plătit
din nou.

5.5. Anunțul de muncă cu un număr de telefon și adresa site-ului web poate fi
combinat cu serviciile de promovare și reînnoire a anunțului de muncă.

5.6. Anunțul de muncă cu un număr de telefon și adresa site-ului web se referă la
plasarea datelor personale ale angajatorului într-un anumit anunț de muncă și nu
se înmulțește automat cu alte anunțuri de muncă postate de clienți.

5.7. În cazul retragerii anunțului de loc de muncă de pe portal sau a suspendării
afișării acestuia (de asemenea înainte de sfârșitul perioadei selectate a serviciului),
datele de contact ale angajatorului menționate anterior (numărul de telefon și
adresa site-ului web) sunt de asemenea șterse, care nu afectează rambursarea
pentru perioada nefolosită de furnizare a Serviciului.

5.8. Lista detaliată a prețurilor pentru anunțul de muncă cu un număr de telefon și
adresa site-ului este disponibilă în Lista de prețuri pentru angajatori.

6. Reînnoirea anunțului de muncă

6.1. Serviciul de reînnoire a anunțurilor locurilor de muncă se face prin realimentare
cont cu fonduri, iar acest lucru se face prin descărcarea unei valori specifice din
reîncărcare din contul de client.

6.2. Reînnoirea serviciului de anunțuri pentru locuri de muncă poate fi aleasă după
postarea anunțului pentru locuri de muncă în tabloul de bord al angajatorului.

Condiția de utilizare a serviciului Reînnoirea anunțului de muncă este:

a) deținerea unui cont de angajator valid și activ

b) deținerea de fonduri suficiente pentru a plăti Serviciul.

6.3. Reînnoirea serviciului de anunțuri de muncă constă în setarea datei și orei
curente de postare a anunțului, deja postat în site, ceea ce va duce la obținerea
celei mai înalte poziții în  lista de anunțuri de locuri de muncă.

6.4. Reînnoirea serviciului de anunțuri pentru locuri de muncă poate fi combinată
cu publicitatea pentru serviciile de anunțuri pentru locuri de muncă.

6.5. În cazul ștergerii anunțului de muncă de pe portal sau al afișării acestuia ca și
expirat reînnoirea serviciului de anunțuri de muncă, nu duce la rambursarea
costului pentru o perioadă necheltuită de furnizare a serviciului.

6.6. Lista detaliată a prețurilor pentru Reînnoire se află în Lista de prețuri pentru
angajatori.
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7. Formular extern

7.1. Serviciul de formular extern este plătit și constă în modificarea metodei de
primire a cererilor de la candidații care răspund la anunțul de muncă.

7.2. Serviciul de formular extern este disponibil în Tabloul de bord al angajatorului la
postarea și editarea anunțului de muncă gratuit în tabloul de bord al angajatorului.

7.3. Condiția de utilizare a serviciului de formular extern este:

a) deținerea unui cont de angajator valid și activ

b) deținerea de fonduri suficiente pentru a plăti Serviciul.

7.4. Serviciul de formular extern permite redirecționarea candidatului către linkul
extern aflat în formularul de cerere, oferit în procesul de postare a anunțului pentru
job, care se află în afara portalului. Candidatul își trimite cererea prin formularul
menționat anterior, iar datele sale nu sunt înregistrate în Tabloul de bord al
angajatorului.

7.5. Plata pentru serviciul de Formular extern este o taxă unică și se percepe pentru
o ofertă postată, indiferent de suma cererilor primite în perioada de 30 de zile de la
începutul furnizării acestui serviciu. După 30 de zile, serviciul trebuie refăcut și plătit
din nou pentru a rămâne activ pentru anunțul respectiv.

7.6. Taxa este preluată din contul angajatorului în momentul lansării Serviciului de
formular extern - în timp ce postați anunțul de post sau în orice moment în timpul
anunțului postului postat anterior.

7.7. Atunci când serviciul pentru un anumit anunț de muncă este activ pe portal,
angajatorul are posibilitatea de a schimba linkul către formular, care nu va fi taxat
cu costuri suplimentare.

7.8. Serviciul formular extern poate fi combinat cu publicitatea serviciilor de
anunțuri de locuri de muncă și reînnoirea serviciului de anunțuri de muncă.

7.9. În cazul ștergerii anunțului de muncă de pe portal sau al menținerii afișării
acestuia, și între timp expiră Serviciul formular extern, acest lucru nu duce la
rambursarea costului pentru perioada necheltuită de furnizare a serviciului.

7.10. În caz de menținere a afișării anunțului de muncă, serviciul este, de asemenea,
în așteptare și se activează automat odată cu reînnoirea respectivului anunț de
muncă, fără a percepe costuri suplimentare, în cazul în care perioada de 30 de zile
de la furnizarea serviciului de formular extern nu expira.
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7.11. Lista detaliată a prețurilor formularului extern se află în Lista de prețuri pentru
angajatori.

8. Acces la baza de date a candidaților

8.1. Serviciul de acces la baza de date a candidaților constă în potrivirea automată a
candidaților din baza de date a portalului cu ofertele de locuri de muncă adăugate
de client.

8.2. Clientul poate accesa baza de date a candidaților imediat după adăugarea unei
oferte de locuri de muncă STANDARD, CONFORT sau PREMIUM sau după
publicarea acesteia, intrând în vizualizarea Oferte de locuri de muncă.

8.3. Condiția pentru utilizarea accesului la baza de date a candidaților este:

a) având un cont de angajator valid și activ, (de ex. în modul Acces incomplet sau în
modul Acces complet);

b) postarea a cel puțin o Ofertă de Muncă;

c) având fonduri pentru a plăti Serviciul.

8.4. Potrivirea automată a profilului candidatului la cerințele ofertei de locuri de
muncă, vizualizarea și filtrarea profilurilor candidatului și accesul la anumite date
referitoare la candidat sunt gratuite.

8.5. Ca parte a accesului gratuit, Clientul poate vedea următoarele date ale
candidatului:

a) numele și prenumele;

b) vârsta;

c) limba maternă;

d) limbi străine;

e) permis de conducere;

f) poziția;

g) experiență în funcție;

h) poziții suplimentare;

i) locul de muncă preferat;
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În vigoare până la anulare

j) interesul pentru cazare;

k) interesul pentru munca fără calificări;

l) disponibilitatea de a lucra;

m) ultima dată când candidatul a căutat un loc de muncă.

8.6. Serviciul Candidați propuși se plătește atunci când se dorește accesul la datele
candidatului, cum ar fi:

a) numărul de telefon;

b) adresa de e-mail;

c) alte documente la cerere.

Clientul poate achiziționa accesul la aceste date făcând clic pe butonul Cumpărați
acces din cartea de vizită a candidatului.

87. Taxa unitară pentru accesarea detaliilor de contact ale candidatului poate varia
și depinde de profilul candidatului. Valoarea taxei curente este vizibilă de fiecare
dată în cartea de vizită a candidatului.

8.8. Accesul la baza de date a candidaților poate fi obținut prin achiziționarea
numărului corespunzător de CV-uri din pachet. Clientul poate accesa un anumit
număr de candidați. Pachetul CV este valabil 30 de zile și după acest timp va expira
indiferent de gradul de utilizare a numărului de CV-uri. După expirarea pachetului,
Clientul are acces la candidații cumpărați din baza de date.

8.9. După achiziționarea datelor candidatului, cartea de vizită a candidatului cu
toate datele furnizate de acesta este disponibilă în meniul lateral al panoului
angajator: candidați achiziționați.

8.10. Achiziționând acces la datele de contact ale candidatului ca parte a Serviciului,
accesul la baza de date a candidatului, nu oferă automat datele candidatului mai
sus menționat în cazul în care acesta ar aplica pentru o ofertă de muncă a acestui
client.

8.11. Candidații din baza de date a site-ului web sunt utilizatori ai site-ului web care
au fost de acord să partajeze datele lor angajatorilor.
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