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Comunicarea locurilor de muncă
vacante
si
ocupate
- Locurile de munca vacante se comunica în termen de 5 zile

lucrătoare de la vacantarea acestora, la agentia teritoriala unde isi au
sediul angajatorii
- Locuri de muncă vacante = 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 se va face pe suport de hârtie (la
sediul agentiei sau prin fax la nr. 0269230089) sau în format electronic,
pe suport magnetic ori e-mail
Ocuparea locurilor de munca vacante se comunica agentiilor in
termen de o zi de la data ocupării acestora
 Termenul de o zi de la data ocupării locului de muncă, prevăzut de
lege, se îndeplineşte la sfârşitul primei zile lucrătoare, ora 24,00,
următoare datei în care s-a ocupat locul de muncă în condiţiile legii.
Necomunicarea lunară a locurilor de muncă vacante si ocupate
constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000
la 5.000 lei.
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Utilizarea COR


Utilizarea Clasificării Ocupaţiilor din România este
obligatorie la completarea documentelor oficiale
(situaţie locuri de muncă vacante, înştinţare privind
incadrarea in munca, etc.)



Neutilizarea COR constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.
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Depunerea declaraţiei lunare privind obligaţiile de
platã a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominalã
a persoanelor asigurate


până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se
datorează drepturile salariale şi/sau veniturile de natura acestora
declaraţia privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale şi evidenţa
nominalã a persoanelor asigurate, prevãzutã de lege.



Nedepunerea lunară a acestei declaraţii constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.



Termenul de depunere a declaraţiei constituie şi termen de plată.



În caz de neplată a contribuţiilor datorate la Bugetul Asigurărilor
pentru Şomaj se aplică reglementările legale privind executarea
creanţelor bugetare.
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Plata contribuţiei la
Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj


Angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie
la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj a cărei cotă se
aplică asupra sumei veniturilor care constituie baza de
calcul a contribuţiei individuale la Bugetul Asigurărilor
pentru Şomaj. (0.5%)



Angajatorii au obligaţia de a reţine şi vira lunar
contribuţia individuală la Bugetul Asigurărilor pentru
Şomaj a cărei cotă se aplică asupra bazei lunare de
calcul, reprezentată de venitul brut realizat lunar.
(0.5%)
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Anuntarea incadrarii în muncă a şomerilor


Angajatorii care au încadrat în muncă persoane
din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj
au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care
aceştia au fost înregistraţi.



Neanunţarea constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei.
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Anuntarea concedierii colective
Angajatorii sunt obligaţi să acorde preaviz angajaţilor care urmează a fi
disponibilizaţi colectiv, conform prevederilor contractului colectiv de
muncă.
În perioada preavizului angajaţii vor participa la serviciile de preconcediere
realizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă ori de alţi
furnizori de servicii de ocupare din sectorul public sau privat, acreditaţi,
selectaţi de către acestea, în condiţiile legii.
Pentru realizarea acestor servicii de preconcediere, angajatorii sunt
obligaţi să înştiinţeze agentiile pentru ocuparea forţei de muncă cu
cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de
concediere.
Neanuntarea concedierilor colective constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.
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Acreditarea furnizorilor de servicii


Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate
pentru stimularea ocupării forţei de muncă (informareconsiliere, mediere pe piata interna), finanţate din alte
fonduri decât bugetul asigurărilor pentru şomaj, numai
dacă sunt acreditaţi de către Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă.



Furnizarea, fără acreditarea prevăzută de lege a
serviciilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă se
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei



Furnizorii de servicii acreditati sunt obligati sa comunice
lunar agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene,
date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca
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Eliberarea documenteler prevazute de legislatie
pentru certificarea stagiului de cotizare




Angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor
cărora le încetează raporturile de muncă sau de
serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza lunară
de calcul pentru fiecare lună, din ultimele 12 luni,
înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de
serviciu, pentru care aceştia le-au reţinut şi virat la
bugetul asigurărilor pentru şomaj contribuţiile datorate.
Neeliberarea de către angajator, a acestor documente
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda
de la 3000 la 5000 lei.
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Comunicarea de date, informatii, prezentare
inscrisuri, documente organelor de control

Angajatorii au obligaţia să comunice date, informaţii, să
prezinte înscrisuri şi documente solicitate de organele de
control în timpului controlului.
Necomunicarea acestor date, informaţii, înscrisuri sau
documente constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 5.000- 10.000 lei.
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