ANEXA Nr. 1A
(Anexa nr. 1A la normele metodologice)

SITUAłIA
privind locurile de muncă vacante
A. Date de identificare ale angajatorului :
A.1.Date de identificare ale angajatorului
1.Denumirea / Numele…………………………………………….
2.Codul unic de inregistrare ………………..….…………….….
3.Codul CAEN ……………………………………………………..
4.Forma de proprietate………………………….…………….….
5.Forma de organizare………………………….…………….….
6.Mărime ( număr personal)……………………..…………….…
7.Adresa sediu …………………………………………………..…
A.2. Date de contact ale angajatorului
1.Adresa de contact…………………………………………………
2.Persoana de contact………………………………………………
3.Telefon / Fax……………………………………………………….
4.Email / pagina internet………………………………….………..

1
2
3

Director general sau altă persoană autorizată,
………………………………………………..

Data situaṭiei11)…………….

LS
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ObservaŃii 10)

Modul de soluŃionare a ofertei 9)

Valabilitatea ofertei

Alte avantaje 8)

Salariul de încadrare 7)

Durata muncii 6)

Data sfârşit

Perioada
contractului sau
a raportului de
serviciu

Data început

Durata încadrării în muncă 5)

Alte condiŃii

Vacant ca
urmare a încetării
raporturilor de
muncă sau
serviciu
Nou creat

Codul
calificǎrii3d)

Denumirea
calificǎrii care se
va obṭine3c)

Cod COR
(6 caractere)3b)

Denumirea
ocupaṭiei3a)

Cod COR
(6 aractere)3b)

Denumire1)

Nr
crt

CondiŃii minime de
ocupare

Studii

Număr locuri
de muncă vacante

Vechime
în domeniu

Organizarea uceniciei la
locul de muncǎ3)

Localitatea şi judeŃul
în care se află locul vacant

OcupaŃia

Ofertă valailă şi pentru cetăŃenii
Uniunii Europene (DA/NU)

B. Date privind locurile de muncă vacante

(zz/ll/aa)

1)

Se completeazǎ denumirea ocupaṭiei corespunzǎtoare locului de muncǎ vacant. Ȋn situaṭia ȋn care ocuparea locului de muncǎ vacant se realizeazǎ prin ȋncheierea unui contract de ucenicie ȋn

condiṭiile legii, denumirea ocupaṭiei este, conform COR, “ucenic”.
2)

Se completeazǎ codul COR corespunzǎtor denumirii ocupaṭiei locului de muncǎ prevǎzute la 1).

3)

Se completeazǎ ȋn situaṭia ȋn care se organizeazǎ ucenicie la locul de muncǎ. (Ocuparea locului de muncǎ vacant se realizeazǎ prin ȋncheierea unui contract de ucenicie, ȋn condiṭiile legii).

3a)

Se completeazǎ denumirea ocupaṭiei pentru care se organizeazǎ ucenicia la locul de muncǎ.

3b)

Se completeazǎ codul COR corespunzǎtor denumirii ocupaṭiei pentru care se organizeazǎ ucenicia la locul de muncǎ prevǎzutǎ la subpct 3a). Denumirea calificǎrii care se va obṭine.

3c )

Se completeazǎ denumirea calificǎrii care se va obṭine ȋn urma formǎrii prin ucenicie la locul de muncǎ

3d)

Se completeazǎ codul corespunzǎtor calificǎrii care se va obṭine ȋn urma formǎrii prin ucenicie la locul de muncǎ prevǎzutǎ la subpct

3a).

Pȃnǎ la intrarea ȋn vigoare a Registrului naṭional al

calificǎrilor din Romȃnia, se are ȋn vedere Oridnul ministrului muncii, solidaritǎṭii sociale ṣi familiei ṣi al ministrului educaṭiei, cercetǎrii ṣi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea
Nomenclatorului calificǎrilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificǎrile ṣi completǎrile ulterioare.
4)

Se completeazǎ alte condiṭii pentru ocuparea locului de muncǎ vacant. Ȋn situaṭia ȋn care ocuparea locului de muncǎ vacant se realizeazǎ prin ȋncheierea unui contract de ucenicie ȋn condiṭiile

legii, se completeazǎ toate condiṭiile special de acces la formare profesionalǎ prin ucenicie, prevǎzute la art. 7 alin. (1) lit. b) – d) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncǎ,
republicatǎ, inclusive condiṭiile de acces la formare profesionalǎ prin ucenicie la locul de muncǎ, pentru nivelul de calificare pentru care se organizeazǎ ucenicia, conform prevederilor
Orodnanṭei Guvernului nr. 129/2000, republicatǎ.
5)

Se completeazǎ: nedeterminată / determinată…………….luni. Ȋn situaṭia unui contract de ucenicie, se completeazǎ durata contractului de ucenicie, ȋn funcṭie de nivelul de calificare, duratǎ

stabilitǎ conform Legii nr. 279/2005, republicatǎ.
6)

Se completeazǎ după cum urmează :

cod : N / ….....ore/zi –în situaŃia în care este cu program normal de lucru(normǎ ȋntreagǎ)
cod : P / ..….. ore/zi – în situaŃia în care este cu program parŃial de lucru de …..ore /zi
7
) Se completeazǎ salariul de încadrare corespunzător postului. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanŃilor (brut/lunar).
8
) Se completeazǎ alte avantaje materiale sau financiare. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanŃilor (de exemplu : cazare, transport, costuri cu mutarea, masǎ).
9
) Se completeazǎ modul de solicitare a postului (de exemplu : scrisoare şi CV, telefon, preselecṭie din partea AJOFM/AMOFM).
10

) Se va menŃiona dacă a mai fost sau nu comunicat la agenṭia pentru ocuparea forṭei de muncǎ judeṭeanǎ sau a municipiului Bucureṣti( cod : D – pentru cele comunicate şi neocupate, cod ; N

– pentru cele care nu au mai fost comunicate).
11)

Se completeazǎ data calendaristicǎ ȋn care situaṭia a fost completatǎ de angajator.
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