INFORMARE ANGAJATORI
AJOFM Arges va face cunoscut faptul ca, in conformitate cu dispozitiile art.
10, alin. (1) si (3) din Legea nr. 76/2002, angajatorii au obligaţia sa comunice toate
locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea
acestora, iar ocuparea locurilor de muncă vacante, în termen de o zi de la data
ocupării acestora, în condiţiile legii.
Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum şi
comunicarea ocupării locurilor de muncă vacante care au fost comunicate se vor
face pe suport hârtie sau în format electronic, conform formularelor prevăzute în
anexa nr. 1A, respectiv în anexa nr. 1B.
Modalitati de transmitere:
- Pe suport hartie, la ghiseele Agentiilor locale Pitesti, Campulung si Curtea
de Arges precum si la Punctele de lucru din Mioveni, Costesti si Topoloveni;
- Pe suport electronic, prin:
1) online, prin intermediul Sistemului de management al Cardului
Profesional European
2) online, prin intermediul aplicatiei SPODA
Avand in vedere volumul foarte mare al ofertelor transmise prin e-mail care
au drept consecinta imposibilitatea procesarii tuturor ofertelor in termenul legal
ori blocarii casutelor de mail, incepand cu data de 01.07.2017, AJOFM Arges pune
la dispozitia agentilor economici serviciul online de comunicare de către angajatori
a locurilor de muncă vacante, precum şi comunicarea ocupării locurilor de muncă
vacante care au fost comunicate.
Astfel, serviciul online poate fi accesat la adresa www.card-profesional.ro,
pe baza de nume de utilizator si parola.
In acest sens, incepand cu luna IULIE 2017, agentii economici care depun pe
e-mail oferte de locuri de munca vacante sau ocuparea acestora, sunt invitati la
sediile AJOFM Arges in vederea inrolarii in Sistemului de management al Cardului
Profesional European.
Pentru inrolare in serviciul online, agentii economici vor depune:
- imputernicire din partea reprezentantului legal pentru persoana care se va ocupa
de depunerea online a ofertelor de locuri de munca vacante si a comunicarii
ocuparii acestora, cu mentionarea adresei de e-mail si a nr. de telefon la care
poate fi contactata persoana desemnata;
- copie act identitate a persoanei desemnate.
Instructiunile de accesare si utilizare a serviciului online se regasesc pe site-ul
AJOFM Arges, www.arges.anofm.ro, Ghid depunere online locuri de munca.
Date de contact:
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ARGEŞ
Strada: B-dul Republicii, nr. 11, Piteşti, jud. Argeş
Tel: 0248/222415

