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Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate  

potrivit legii, de  
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova 

 

 

 Programul anual de ocupare a forţei de muncă; 

 

 Stadiul lunar al realizării Programului de ocupare a forţei de muncă; 

 

 Situaţia locurilor de muncă vacante; 

 

 Planul anual de formare profesională; 

 

 Stadiul lunar al realizării planului de formare profesională; 

 

 Prognoza cursurilor de formare profesională; 

 

 Realizările trimestriale ale programului anual de ocupare a forţei de muncă; 

 

 Situaţia lunară, statistică, a şomajului înregistrat; 

 

 Situaţia lunară, operativă, a şomajului înregistrat; 

 

 Situaţia burselor locurilor de muncă; 

 

 Materiale, rapoarte, analize, propuneri cu privire la activitatea de ocupare, formare 

profesională, analiza pieţei muncii, statistica pieţei muncii, precum şi cele legate de sistemele 

informatice şi control măsuri active; 

 

 Programul de control măsuri active – proceduri; 

 

 Planul anual de audit public intern; 

 

 Raportul anual al activităţii de audit public intern; 

 

 Raportul anual al activităţii AJOFM Prahova; 

 

 Bugetului asigurărilor pentru şomaj aferent AJOFM Prahova; 
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 Ordine de deplasare în străinătate; 

 

 Formulare europene E301/U1, E 302, E303/U2, U3; 

 

 Documente specifice implementării proiectelor finanţate din POCU 2014-2020: contract de 

finanţare, acord de partneriat, cerere de prefinanţare, cerere de rambursare, act adiţional / 

notificare de modificare a contractului, documente de natură financiară 

 Documente în vederea angajării, încetării raporturilor de serviciu şi de muncă în agenţie, 

adeverinţe; 

 

 Comunicări referitoare la: încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcţie, sancţionări, 

pensionări; 

 

 Răspunsuri la solicitările presei; 

 

 Comunicate de presă; 

 

 Materiale pentru site; 

 

 Rapoarte lunare şi anuale privind activitatea desfăşurată în mass-media de Agenţia Judeţeană 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova; 

 

 Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001; 

 

 Registrul cuprinzând cererile şi răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001, 

privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
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