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Formular de solicitare clarificari ref. Anunt SEAP nr. 43889/02.08.2016  

Stimularea ocupãrii fortei de munca este adresata persoanelor în cãutarea unui loc de munca din 
grupurile vulnerabile se va realiza prin cresterea sanselor de ocupare a acestora,  

prin prestarea unor servicii specializate 
 

 
SOLICITARE DE CLARIFICARI 

 

Nr. Întrebări Răspunsuri 

1. 

Operatorul economic, după ce oferă 

serviciile de informare şi consiliere, este 

direct responsabil de angajarea celor 15 

persoane, sau angajarea lor se va realiza 

în colaborare cu AJOFM Prahova? 

 

Răspuns: 

- Ca urmare a acordării serviciilor de informare şi 

consiliere  prin asistarea unui număr de minim 50 

de persoane în căutarea unui loc de muncă din 

grupurile vulnerabile, furnizorul de servicii 

specializate acreditat are obligaţia  plasării unui 

număr de minim 15 de persoane în căutarea unui 

loc de muncă din grupurile vulnerabile pe locuri de 

muncă identificate de către furnizorul în cauză (în 

cadrul  A7 Contactarea potenţialilor angajatori şi 

stabilirea de relaţii în vederea plasării). 

Referitor la colaborarea cu AJOFM Prahova, 

aceasta se referă doar la următoarele aspecte: 

- Comunicarea locurilor de muncă vacante 

identificate de furnizor în vederea introducerii 

acestora în lista de locuri de muncă (direct de 

angajator, ori prin intermediul furnizorului); 

- Comunicarea persoanelor în căutarea unui loc 

de muncă plasate în urma acordării serviciilor de 

informare şi consiliere în vederea emiterii 

dispoziţiilor de repartizare pentru acestea; 

- Comunicarea ocupării locurilor de muncă 

(direct de angajator, ori prin intermediul 

furnizorului); 

- Comunicarea datelor privind numãrul şomerilor 

mediaţi şi încadraţi în muncã, conform anexei nr. 2 

la H.G. nr. 174/2002, cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare; 

Depunerea rapoartelor lunare tehnice şi financiare 

însoţite de documetele justificative prevăzute. 
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Data completarii: 08.08.2016       

 

2. 

Operatorul economic, dupa ce ofera 

serviciile de mediere a muncii, este direct 

responsabil de angajarea celor 15 

persoane, sau angajarea lor se va realiza 

in colaborare cu AJOFM Prahova? 

Răspuns: 

- A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 1. 

3. 

Operatorul economic, după ce oferă 

serviciile de consultanţă şi asistenţă 

pentru începerea unei activităţi 

independente sau pentru iniţierea unei 

afaceri, este direct responsabil de 

deschiderea celor 5 activităţi 

independente sau afaceri 

(SRL,PFA,AF,ÎI,IF, certificate producător)? 

Răspuns: 

- A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 1, cu 

exeptia raportării prevăzute la H.G. nr. 174/2002. 

4. 

La punctul 4. Medierea muncii - se 

punctează faptul că furnizorul de servicii 

specializate acreditat trebuie să 

identifice locurile de muncă vacanţe la 

angajatori. 

Aceste locuri de muncă vacante trebuie 

să aibă o localizare strictă (doar judeţul 

Prahova)? 

 

Răspuns: 

- Nu, locurile de muncă identificate de 

furnizorul de servicii specializate acreditat nu 

trebuie să fie exclusiv în jud. Prahova, plasarea 

putându-se realiza pe locuri de muncă existente la 

nivel naţional. 

În măsura în care, furnizorul de servicii specializate 

acreditat este şi Agent de plasare a forţei de 

muncă în străinătate conform Legii nr. 156/2000 

privind protecţia cetăţenilor romani care lucrează 

în străinătate, fiind înregistrat la Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, atunci plasarea se va putea 

realiza şi pe locuri de muncă vacanţe existente în 

străinătate, cu respectarea dispoziţiilor legale în 

vigoare. 
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