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În atenţia domnului Primar,
Va adresăm rugămintea de a posta pe site-ul instituţiei, a afişa la vizier şi a disemina în
rândul colaboratorilor dumneavoastră următoarele informaţii

Conform Ordinului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 721/25.03.2020, pe toată
perioada Stării de Urgenţă, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timis
îşi desfăşoară activitatea de relaţii cu publicul doar prin e-mail şi telefon. În situaţia în
care cetăţenii se prezintă la sediul instituţiei, aceştia vor fi îndrumaţi să utilizeze numărul
de telefon sau e-mailul pus la dispoziţie de către instituţie în acest scop.
Pentru vize şi adeverinţe conform Legii 416/2006 solicitanţii se adresează telefonic la
numerele de mai jos si la punctele de lucru de care aprţin.
Rugăm angajatorii, autorităţile publice locale să sprijine persoanele pentru transmiterea
documentelor in format online la adresele de e-mail de mai jos.
A.J.O.F.M. Timiş

Puncte de Lucru

Tel: 0256/294231

Lugoj/Buzias: 0256/351812

Tel: 0256/294627

Faget: 0256/320243

Tel: 0256/294628

Sannicolau Mare: 0256/370692

Fax: 0256/294234

Deta: 0256/391371
Jimbolia: 0256/360695



e-mail: ajofm@tm.anofm.ro



somaj tehnic: timis@anofm.gov.ro



pentru angajări locuri de munca vacante: simona.vacariu@tm.anofm.ro



pentru prime: alina.simionas@tm.anofm.ro



pentru conventii angajatori: dan.cojocaru@tm.anofm.ro



pentru formulare Europene: simona.poting@tm.anofm.ro
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Vă asigurăm în continuare de tot sprijinul instituției noastre pentru a trece împreună peste
această perioadă.
Vă mulțumim!
Director executiv,
Marcel-Dumitru MICLĂU
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General
privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu
caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în
raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.
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