
 

 

IN   ATENTIA    AGENTILOR      ECONOMICI  

 

 

Prin prezenta va comunicam  :  

 

   Art.10 alin.1 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca (actualizata) stipuleaza   :  

” Angajatorii au obligaţia sa comunice agentiilor pentru ocuparea forţei 
de munca judeţene, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile 
lucrătoare de la vacantarea acestora.” 

 Prin locuri de munca vacante se inteleg atat locurile de munca devenite 
disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca , precum si locurile de munca 
nou create .  

Art.41 alin.2 din Legea 76/2002 : ”Angajatorii care au încadrat in munca, 
conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj au 
obligaţia de a anunţa in termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de 
munca .”. 

Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante se face prin 
transmiterea formularului prevazut in Anexa nr.1  la HG 174/2002 (actualizata ) 
Normele de aplicare a Legii 76/2002 ,   iar comunicarea instiintarii de incadrare se 
face conform Anexei nr.2 a Ordinului 85/2002 (actualizat ) ambele  pe suport de 
hartie sau e-mail (formularele pot fi descarcate de pe site-ul 
www.constanta.anofm.ro) prin una din urmatoarele modalitati : 

- pe fax : 0241673840 sau 0241481553 ;  
- pe e-mail : bogdan.petica @ct.anofm.ro ; elena.fleancu@ct.anofm.ro  
- prin prezentarea la  sediul agentiei.  
 
Pentru a nu fi nevoiti sa punem in aplicare prevederile art.113 coroborate 

cu cele ale art. 114 din Legea 76/2002, conform carora nerespectarea 
prevederilor art. 10  si art. 41  alin. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza 
cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei  respectiv  de la 5.000 lei la 10.000 lei  , va 
rugam  sa  respectati  prevederile legale in vigoare si in mod special cele  
mentionate anterior .  

Precizam ca decizia privind persoanele pe care le incadrati va apartine in 
totalitate , AJOFM CONSTANTA avand doar rol de mediere si consiliere in 
aceasta privinta .  

In speranta unei bune colaborari ,  
 
DIRECTOR  EXECUTIV                                                          Comp. Juridic 

Carmen  RĂDUCU                                                   Amalia  ERMILOV 
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