
    Anexa nr.4 

    (Anexa nr. 15 la normele metodologice) 

 

CONVENŢIE 

Nr. ................/............................ 

 

     Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  ............./ Municipiului Bucureşti, reprezentată 

prin dna/dl ............, având funcţia de ........, denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică 

(fizică) ..........., cu sediul/adresa în ........., judeţul ........., telefon ........, cod fiscal (CUI) .........., cont 

IBAN .......... deschis la Banca ........, reprezentată prin dna/dl ........, având funcţia de ........, denumită în 

continuare angajatorul, convin următoarele: 

 

     1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de ....... absolvenţi ai unor 

instituţii de învăţământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu. 

     Tabelul nominal cu absolvenţii încadraţi în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă 

din prezenta convenţie. 

2. Angajatorul se obligă: 

a) să menţină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct.1 pe o perioadă de cel puţin 18 

luni de la data încadrării în muncă; 

b) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat 

raportul de muncă, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării 

raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă ale absolvenţilor prevăzuţi la pct. 1 

anterior termenului de 18 luni, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe 

care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj, sumele 

cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii 

respective, prevăzută la Titlul V "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei model, conţinut, modalitate de depunere şi de 

gestionare sunt reglementate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, 

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, conform art.147 alin.(17) din 

acesta lege iar la agenţie, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de extras în copie certificată de 

angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată. 



e) să depună declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe 

venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea 

sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraţii; 

f) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei 

convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

g) să respecte dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi celelalte dispoziţii legale în aplicarea acestui articol și acordarea măsurii de stimulare; 

h) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, 

inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact. 

 

     3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma 

reprezentând contribuţia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeaşi lege, pe care acesta este obligat să o 

vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj. 

În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (2) 

din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi constau în subvenţia prevăzută la art. 80 alin. 

(1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra: 

a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea 

sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie, precum şi de Legea 

nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi celelalte acte normative adoptate în aplicarea 

acestei legi. 

6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei 

convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea 

nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a 

obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii. 

Prezenta conventie s-a încheiat in 2 exemplare, 1 exemplar pentru agentiei si 1 exemplar pentru 

angajator. 

Agenţia 

Director executiv, 

..................... 

Angajatorul 

Director general 

sau altă persoană autorizată, 

..................... 



                ANEXA 

la convenţie 

 

Date de identificare a angajatorului 

Angajatorul (denumirea/numele) ......................... 

Codul de identificare fiscală .......................... 

Cod CAEN ............................................... 

Judeţul ................................................ 

Sediul/Adresa .......................................... 

Contul IBAN/Banca ...................................... 

Telefon/Fax ............................................ 

E-mail/Pagină de internet .............................. 

 

 

TABEL NOMINAL 

cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,  

conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Convenţia nr. ......./........ 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Codul 

numeric 

personal 

Categoria 

de 

absolvenţi 
*) 

Anul absolvirii /  

Numărul diplomei/ 

certificatului/adeverinţei 

Numărul şi 

data 

încheierii 

contractului 

individual 

de muncă / 

data 

angajării 

Ocupaţia 

Cod 

COR 

Semnătura 

angajatului 

0 1 2 3 4 5 6 7 

        

        

 

Angajatorul …(denumire/nume)… 

Director General sau altă persoană autorizată, 

.............................................. 

------------- 

    *) Coloana 3 se va completa după cum urmează: 

    - cod A - absolvenţi de învăţământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de învăţământ 

profesional, şcoală de arte şi meserii; 

    - cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau liceal ori învăţământ postliceal; 

    - cod C - absolvenţi de învăţământ superior. 

    În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare 

studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H". 

 

  

 

 


