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 19.09.2016 
  

BULETIN INFORMATIV 
 

nr. 2/2016 
 

- Art. 5 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare- 

 
 

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA  
AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ PRAHOVA 

 
- Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.  
 
Actele normative pot fi vizualizate la link-ul: 
http://www.prahova.anofm.ro/Site%20-%20Legislatie/Ocupare1.htm 
  

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A  
AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ PRAHOVA 

 
Structura organizatorică a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova este prevăzută 
în Hotărârea Guvernului nr. 1610/2006 şi poate fi vizualizată la următorul link: 
http://www.prahova.anofm.ro/conducere.html  
 
Potrivit art. 5 alin. 1 din Legea nr. 202/2006, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Prahova are în subordine următoarele unităţi fără personalitate juridică:  

 
- agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă;  

- puncte de lucru locale pentru ocuparea forţei de muncă 

- centrul propriu de formare profesională;  
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ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR 

 
Atribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor din aparatul propriu al Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Prahova sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al 
instituţiei, aprobat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare poate fi vizualizat la următorul link: 
http://www.prahova.anofm.ro/prezentare.html  
 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE 
 

Luni – Joi: 8,00
 – 16,30

  

Vineri: 8,00
 – 14,00

  

 
PROGRAMUL DE AUDIENŢE 

 
Directorul Executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova acordă audienţe 
săptămânal, în prima zi a săptămânii - luni, începând cu ora 9,00.  
Directorul Executiv Adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova acordă 
audienţe săptămânal, în a doua zi a săptămânii - marti, începând cu ora 9,00. 
 
Programările se fac la telefon: 0244-577.380.  
 

CONDUCEREA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ PRAHOVA 
 
Director Executiv – Cristiana STOICHICI 
Director Executiv Adjunct – Roxana VILAU  
 

CONDUCEREA COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE 
 
Şef Serviciu Agenţia locală Ploieşti  – Carmen ILIE  
Şef Serviciu Administrare Buget – Ramona AIVAZ 
Şef Birou Agenţia locală Câmpina – Liliana VASILE  
Şef Birou Analiza Pieţei Muncii şi Economie Socială – Cătălin DUMITRAŞCU  
 

COORDONATELE DE CONTACT ALE  
AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ PRAHOVA 

 
Str. Nicolae Iorga nr. 1, etaj 1, Ploieşti 100537, judeţul Prahova  
Website: www.prahova.anofm.ro  
E-mail: ajofm@ph.anofm.ro  
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Compartimente : 

 Director Executiv: 0244 – 577.380, ajofm@ph.anofm.ro  

 Director Executiv Adjunct: 0244 – 577.380, ajofm@ph.anofm.ro  

 Secretariat: 0244 – 577.380;, ajofm@ph.anofm.ro  

 Agentia locala Ploiesti: 0244 - 571.390, ajofm@ph.anofm.ro 

Concedii Medicale: 0735786218 

 

 Comp. Relatii cu Angajatorii: 0244 – 571.444; ajofm@ph.anofm.ro  

 EURES - Munca in Strainatate: 0244 - 577.380, ajofm@ph.anofm.ro  

 Birou Contabilitate: 0244 – 571.333, ajofm@ph.anofm.ro  

 Comp. Control si Executarea Silita a Debitelor: 0244 - 571.444, 

ajofm@ph.anofm.ro 

 

 Comp. Juridic: 0244 - 577.380, ajofm@ph.anofm.ro  

 Comp. Resurse Umane: 0244 - 577.380, ajofm@ph.anofm.ro  

 Comp. Monitorizare Poiecte F.S.E si Informatica: 0244 - 577.380, 

ajofm@ph.anofm.ro 

 

 Comp. Statistica: 0244 - 577.380, ajofm@ph.anofm.ro  

 Punct de Lucru Valenii de Munte: 

Adresa: Valenii de Munte, str. Nicolae Iorga Nr.26 

Telefon: 0244-280.339 

 

 Agentia Locala Campina: 

Adresa: Campina, str. Maramures Nr.19 

Telefon: 0244 – 376001 

 

 Punct de Lucru Sinaia-infiintat 

Adresa: Sinaia, B-dul Carol I nr.47 

Telefon: 0735786220 

 

 Centrul de Formare Profesionala: 

Adresa: Ploiesti, str. Sos. Vestului, nr. 19, et. 3 

Tel/Fax/E-mail: 0244 – 587129, cfp_prahova@yahoo.com 

 

Declarare locuri de munca vacante si comunicarea ocuparii acestora 

Agentia locala Ploiesti Pers. contact : Andreia Popescu, Tel: 0244 – 571390,  

E-mail: andreia.popescu@ph.anofm.ro 

Agentia Locala Campina Pers. contact : Valentin Goran, Tel: 0244 – 376.001,  

E-mail: valentin.goran@phl.anofm.ro 

Punct de Lucru Valenii de Munte Pers. contact : Adriana Pintea, Tel: 0244 – 280.339,  

E-mail: adriana.pintea@phl.anofm.ro 

 
 

SURSELE FINANCIARE, BUGETUL  
AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ PRAHOVA 

 
Informaţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj, contul de execuţie a asigurărilor pentru 
şomaj, situaţia operaţiunilor financiare etc. pot fi vizualizate pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, www.anofm.ro , la secţiunea INFORMAŢII PUBLICE / ECONOMIC.  
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PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII 

 

- Programul de ocupare pentru anul 2016;  

- Programul de ocupare pentru persoanele marginalizate social pentru anul 2016;  

- Planul de formare profesională pentru anul 2016;  

- Situaţia statistică a şomajului, înregistrat la nivel judeţean şi local;  

- Situaţia locurilor de muncă vacante, disponibile la nivel judeţean şi local. 
 

 
LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 

 
- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea AJOFM Prahova;  

- Structura organizatorică;  

- Programul de audienţe al Directorilor Executivi ai AJOFM Prahova;  

- Declaraţiile de avere şi interese ale funcţionarilor publici din cadrul AJOFM Prahova;  

- Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, 
precum şi condiţiile de participare şi selecţie specific cerute la concursurile organizate, potrivit legii, 
pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul AJOFM Prahova;  

- Situaţiile şi raportări specifice pieţei muncii;  

- Informaţiile publicate pe site-ul AJOFM Prahova;  

- Bilanţul contabil;  

- Structura bugetului;  

- Materialele informative elaborate de AJOFM Prahova;  

- Actele normative în domeniul de activitate al AJOFM Prahova;  

- Raportul anual de activitate.  
 
Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 
544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 
ulterioare):  
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din 
categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;  

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi 
politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;  
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c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere 
dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit 
legii;  

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;  

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează 
rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, 
sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;  
  
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora adduce atingere asigurării unui 
proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces;  

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a clienţilor.  
 

 
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; 
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 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; 

 

 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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MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN 

CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE 
INTERES PUBLIC 

  
Este reglementată în Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare şi în H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001, la capitolul SANCŢIUNI.  
Potrivit acestor acte normative, persoana care consideră că i s-a încălcat dreptul de acces la 
informaţiile de interes public poate adresa reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei, în 
termen de 30 de zile de la data la care a luat cunoştinţă refuzul explicit sau tacit de furnizare a 
datelor solicitate.  
În urma cercetării administrative, în situaţia în care reclamaţia administrativă se consideră întemeiată, 
răspunsul se transmite persoanei reclamante în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va 
conţine atât informaţiile de interes public solicitate, cât şi sancţiunile disciplinare aplicate 
funcţionarului public responsabil.  
Dacă solicitantul se consideră, în continuare, lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face 
plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, nu mai târziu de 30 de zile de la 
expirarea termenelor în care auorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă la solicitarea 
informaţiilor de interes public, respectiv 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea 
solicitării (în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi urgenţa 
solicitării – art. 7 din Legea nr. 544/2001).  
Actele normative menţionate pot fi vizualizate pe site-ul AJOFM Prahova: 

http://www.prahova.anofm.ro/cerere_informatii.html 

 
 


