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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Informare privind obligaţia angajatorilor de a anunţa locurile de muncă vacante 
 

  

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita reaminteşte angajatorilor, 

persoane fizice sau juridice care angajează personal, că în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, au obligaţia să comunice la AJOFM în a cărei rază îşi au sediul/domiciliul toate 

locurile de muncă vacante şi numărul de şomeri încadraţi în muncă.  

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii 

au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă 

vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.” În conformitate cu  

dispoziţiile cuprinse în Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin H.G. 

nr.174/2002,  „prin locuri de  muncă vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se înţelege locurile 

de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi 

locurile de muncă nou create.”  

Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante se poate  face pe suport de 

hârtie pe formulare tip, care pot fi obţinute de la sediile agenţiilor locale şi punctelor de lucru din 

judeţ sau pot fi descărcate de pe site-ul oficial al agenţiei www.harghita.anofm.ro sau prin e-mail la 

adresa  ajofm@hr..anofm.ro”. 

De asemenea, potrivit prevederilor art.41 alin.(2) din Legea nr.76/2002, „angajatorii care au 

încadrat în muncă, 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 munăa la care aceştia 

au fost înregistraţi.” 

Nerespectarea prevederilor cuprinse în art. 10 şi art. 41 alin. (2),  constituie contravenţie în 

sensul dispoziţiilor art.113 lit.a) şi e) din Legea nr.76/2002 şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 

lei la 5.000 lei în cazul nerespectării prevederilor art.10, respectiv de la 5.000 lei la 10.000 lei în 

cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art.41 alin.(2) din lege (art.114 lit.a şi b– Legea 76/2002). 

 Facem precizarea că începând cu data de 22.10.2013 va intra în vigoare prevederea legală 

care instituie în sarcina angajatorilor obligaţia comunicării către agenţiile pentru ocuparea forţei de 
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muncă teritoriale, ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate în condiţiile arătate, 

în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile legii. Nerespectarea acestei prevederi 

legale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000lei. 

 

 Începând  tot cu data de 22.10.2013 AJOFM Harghita va demara o 

campanie de verificare a îndeplinirii de către angajatori a obligaț iilor de mai 

sus, încălcarea prevederilor legale  atrăgând sancț iunile corespunzătoare. 
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