AGENłIA JUDEłEANĂ
PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ MUREŞ
Strada: Iuliu Maniu, nr. 2, Tîrgu Mureş, JudeŃul Mureş
Tel: 0265-269.247 / Fax: 0265-268.035
Web site: www.mures.anofm.ro / e-mail: ajofm@ms.anofm.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 568

Nr. înreg._______/________
COMUNICAT
AJOFM Mureş vă sprijină pentru cunoaşterea mai bună a legislaŃiei. Vă reamintim obligaŃia
ce vă revine, în baza art. 10 coroborat cu art. 113 şi art. 114 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, de a anunŃa locurile de muncă
vacante în termen de 5 zile de la vacantare/înfiinŃare. În cazul nerespectării acestei obligaŃii,
sancŃiunea prevăzută de lege este amendă cuprinsă între 3000-5000 lei. Precizăm că obligaŃia
anunŃării locurilor de muncă vacante există începând cu anul 2002.
Vă comunicăm că începând cu 22 octombrie 2013, a intrat în vigoare o modificare
legislativă potrivit căreia ocuparea unui loc de muncă vacant, declarat de angajatori la agenŃiile
pentru ocupare, se anunŃă în termen de o zi

la agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncă.

SancŃiunea pentru nerespectarea acestei obligaŃii este amendă cuprinsă între 3000 si 5000 lei.
Comunicarea locurilor de muncă vacante se va face pe suport de hârtie sau în format
electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la normele
de aplicare a Legii nr. 76/2002, la nr. fax: 0265-269247, 0265-268035 şi la punctele de lucru din
judeŃ: Luduş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni şi Sovata sau pe fax-ul acestora. Adresa de e-mail a
agenŃiei este: ajofm@ms.anofm.ro.
InformaŃii suplimentare găsiŃi pe site-ul instituŃiei: www.mures.anofm.ro
Sperăm ca şi pe viitor colaborarea dintre AJOFM Mureş si dumneavoastră să fie la fel de
fructuoasă ca şi până în prezent. De asemenea, vă asigurăm că vă vom oferi tot sprijinul şi
transparenŃa necesară, astfel încât să vă puteŃi respecta în continuare obligaŃiile prevăzute de lege,
dar şi să găsiŃi forŃa de muncă de care aveŃi nevoie.

Cu deosebită consideraŃie,
Director executiv,
Reghina FĂRCAŞ
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