
 ANEXA Nr.30 la norme 

 

 
CONVENłIE 
Nr. ..../.......... 

 
 

 AgenŃia pentru Ocuparea ForŃei de Muncã a Municipiului Bucureşti, reprezentatã prin dna Florentina 
Radulescu  având funcŃia de director executiv, denumitã în continuare agenŃia, şi persoana juridicã (fizicã) ........, 
cu sediul/adresa în ........, judeŃul ........., telefon ........., cod fiscal (CUI) ........ cont IBAN ........, deschis la Banca 
......, reprezentatã prin dna/dl. ......., având funcŃia de ........, denumitã în continuare angajatorul, convin 
urmãtoarele: 
 

1. Angajatorul menŃine raporturile de muncă cu următorii tineri cu risc de marginalizare socială, încadraŃi 
în muncã în conformitate cu prevederile art.934 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 76/2002  privind sistemul asigurãrilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forŃei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, după expirarea 
perioadei pentru care aceştia au încheiat cu agenŃia contractul de solidaritate prevăzut de lege: 

a) ......... tineri care se află în sistemul de protecŃie a copilului sau provine din acest sistem; 
b) ........   tineri cu dizabilităŃi; 
c) ........  tineri care nu au familie sau a cărui familie nu le pot asigura întreŃinerea; 
d) ........ tineri care au copii în întreŃinere; 
e) ........ tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; 
f) ........ tineri care sunt victime ale traficului de persoane.  

 
Tabelul nominal cu tinerii pentru care se menŃin raporturile de muncă este prezentat în anexa care face 
parte integrantã din prezenta convenŃie. 

 
    2. Angajatorul se obligã: 
    a) sã menŃinã raporturile de muncã ale persoanelor prevãzute la pct. 1 după expirarea perioadei pentru care 
aceştia au încheiat cu agenŃia contractul de solidaritate prevăzut de lege dar nu mai mult de 2 ani; 
 b) sã comunice agenŃiei încetarea raposrtuilor de muncă ale persoanelor prevãzute la pct. 1, precum şi orice 
modificare a condiŃiilor care au condus la încheierea prezentei convenŃii, derularea acesteia şi acordarea sumelor 
prevãzute la art. 934 din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
 c) sã deducã, în condiŃiile legii, din suma reprezentând contribuŃia angajatorului la bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe care acesta este 
obligat sã o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurãrilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 
936 alin.(1) din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, numai pentru perioada menŃinerii 
raporturilor de muncă ale persoanelor prevãzute la pct. 1, dar nu mai mult de 2 ani. 
 d) sã depunã, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 936  alin.(1) din Legea nr. 76/2002, 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraŃia privind obligaŃiile de platã a 
contribuŃiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenŃa nominalã a persoanelor asigurate aferentã lunii respective, 
prevãzutã la titlul IX2 «ContribuŃii sociale obligatorii» art. 29619 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, iar la agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncã judeŃeanã, respectiv a 
municipiului Bucureşti, tabelul prevãzut de lege în acest sens, însoŃit de copii de pe pontaj şi de pe statul de 
platã; 
 e) sã depunã declaraŃia lunară privind obligaŃiile de platã a contribuŃiilor sociale, impozitului pe venit şi 
evidenŃa nominalã a persoanelor asigurate şi documentele prevãzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, 
panã la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraŃii; 



 g) sã respecte dispoziŃiile art. 936 din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi 
celelalte dispoziŃii legale în aplicarea acestui articol; 
 h) sã comunice agenŃiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deŃinut la bancã, inclusiv 
modificãrile care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact. 
 
 3. AgenŃia se obligã sã acorde sumele cuvenite potrivit art. 936  alin.(1) din Legea nr. 76/2002, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de cãtre angajator din 
suma reprezentând contribuŃia angajatorului prevãzutã la art. 26 din aceeaşi lege, pe care acesta este obligat sã o 
vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurãrilor pentru şomaj.  
 În situaŃia în care sumele cuvenite potrivit art. 936 alin.(1) din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, sunt mai mari, diferenŃa se plãteşte de agenŃie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupãrii forŃei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare. 
 4. Sumele cuvenite potrivit art. 936 din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se 
acordã în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi constau în subvenŃia prevãzutã, dupã caz, la art. 936 

alin.(1) din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 
    5. AgenŃia îşi exercitã dreptul de control asupra: 
 a) îndeplinirii condiŃiilor legale pentru încheierea prezentei convenŃii, derularea acesteia şi acordarea sumei 
prevãzute la art. 936 din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
 b) nerespectãrii de cãtre angajator a obligaŃiilor prevãzute de prezenta convenŃie, precum şi de Legea 
nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi. 
 6. În situaŃia constatãrii nerespectãrii condiŃiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenŃii, pe 
perioada derulãrii acesteia şi pentru acordarea sumelor prevãzute la art. 936 din Legea nr. 76/2002, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi a nerespectãrii de cãtre angajator a obligaŃiilor sale, agenŃia va 
aplica sancŃiunile prevãzute de lege şi va recupera debitele conform legii. 
 
 
 
        A.M.O.F.M. BUCURESTI                                           ANGAJATORUL 

             Director Executiv,                                        ___________ (Functia) 
           Florentina Radulescu                                                                ___________  (Semnatura si ștampila)                 

                           

 

 

CONSILIER JURIDIC, 

 

 

VERIFICAT DOCUMENTATIE 

 
 
 
 
 



ANEXA la convenŃie 
 
Date de identificare a angajatorului 
Angajatorul (denumirea/numele) ......................... 
Codul de identificare fiscalã .......................... 
Cod CAEN ............................................... 
JudeŃul ................................................ 
Sediul/Adresa .......................................... 
Contul IBAN/Banca ...................................... 
Telefon/Fax ............................................ 
E-mail/Paginã de internet .............................. 

 
TABEL NOMINAL 

cu tineri cu risc de marginalizare socială pentru care se menŃin raporturile de muncă, în conformitate cu prevederile art. 936 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forŃei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

ConvenŃia nr. ......./........ 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Codul 
numeric 
personal 

Categoria 
de 

persoane 
1) 

Durata 
contractului 
individual 

de munca 2) 

Data 
angajării 

Data 
expirarii 

contractului 
de 

solidaritate 

Data 
încetării 

contractului 
individual 

de muncă 3) 

Numarul şi 
data actului 
aditional la 
contractul 
individual 

de muncă 4)  
 

Suma 
reprezentând  

50% din 
indemnizaŃia de 
şomaj cuvenită 
conform legii, 

prevăzuă la 
art.936 din Legea 

nr.76/2002  5)  

OcupaŃia 
Cod 
COR 

Semnătura 
angajatului 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
            
            

 
Angajatorul (denumire/nume) …………………………………………….. 

Director General sau altã persoanã autorizatã, 
............................................................................................ 

------------- 
    1) Coloana 1 se va completa dupã cum urmeazã: 
    - cod A - tânăr care se află în sistemul de protecŃie a copilului sau provine din acest sistem; 
    - cod B – tânăr cu dizabilităŃi; 
    - cod C – tânar care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreŃinerea; 
    - cod D – tânar care are copii în întreŃinere; 
    - cod E – tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; 
    - cod F – tânăr care este victimă a traficului de persoane. 
2) Coloana 4 se va completa dupã caz : determinata sau nedeterminată; 
3) Coloana 7 se va completa în situaŃia contractului individual de muncă încheiat pe durată determintă, cu data pănă la care a fost incheiat contractul individual de muncă, în condiŃiile în care menŃinerea raportului de muncă se realizează în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată 
(inclusiv prelungirea prin act adiŃional duratei contractului individual de munca); 
4) Coloana 8 se va completa cu numarul şi data actului aditional la contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată. 
5) Coloana 9 se va completa cu suma reprezentând 50% din indemnizaŃia de şomaj cuvenită conform legii, prevăzută la art.936 din Legea nr.76/2002, stabilită şi comunicată de agenŃie conform prevederilor legal



(ANEXA Nr.31 la norme) 

Date de identificare a angajatorului 
Angajatorul (denumirea/numele) ......................... 
Codul de identificare fiscalã .......................... 
Cod CAEN ............................................... 
JudeŃul ................................................ 
Sediul/Adresa .......................................... 
Contul IBAN/Banca ...................................... 
Telefon/Fax ............................................ 
E-mail/Paginã de internet .............................. 
 

TABEL NOMINAL 
cu tineri cu risc de marginalizare socială pentru care se menŃin raporturile de muncă, în conformitate cu prevederile art. 936 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forŃei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru stabilirea sumelor 
cuvenite angajatorilor din bugetul asigurãrilor pentru şomaj 

Luna .......... anul .......... 
Nr. 
crt. 

Conventia 
numarul 

Data 
Conventiei  

Numele  
şi prenumele 

Codul numeric 
personal 

Categoria 
de 

persoane  

Suma reprezentând  
50% din indemnizaŃia de 
şomaj cuvenită conform 
legii, prevăzuă la art.936 

din Legea nr.76/2002  

Numărul 
orelor 
efectiv 

lucrate 3) 

Suma cuvenită 
pentru timpul 

efectiv lucrat 4) 

Obs 5) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1          

…          
TOTAL SUME CUVENITE  

potrivit art. 936 din Legea nr.76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                     
  

 
Angajatorul …………………………………………………..…(denumire/nume)… 

Director General sau altã persoanã autorizatã, 
............................................................................................... 

 
Coloana 1 – se completează numărul convenŃiei încheiate cu AMOFM 
Coloana 2 – se completează cu data convenŃiei încheiate cu AMOFM (zz/ll/aa) 
Coloana 3 si 4 – se completează cu numele şi prenumele, respectiv codul numeric personal  

      Coloana 5 - se completeazã dupã cum urmeazã: 
    - cod A - tânăr care se află în sistemul de protecŃie a copilului sau provine din acest sistem; 
    - cod B – tânăr cu dizabilităŃi; 
    - cod C – tânar care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreŃinerea; 
    - cod D – tânar care are copii în întreŃinere; 
    - cod E – tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; 
    - cod F – tânăr care este victimă a traficului de persoane. 
     Coloana 6 - se completeazã suma reprezentând 50% din indemnizaŃia de şomaj cuvenită conform legii, prevăzută la art.936 din Legea nr.76/2002, stabilită şi comunicată de agenŃie conform prevederilor legale (coloana 9 din tabelul nominal anexa la conventie) 
     Coloana 7 - se completeazã cu numãrul de ore efectiv lucrate în luna de persoanele prevãzute la art. 936 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forŃei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, (inclusiv orele aferente concediului de odihna) pentru care se acordã 
suma cuvenitã lunar din cuantumul subvenŃiei prevãzute la art. 936 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, acordatã angajatorului. 
   Coloana 8 - se completeazã cu suma cuvenitã din cuantumul subvenŃiei prevãzute la art. 936 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, acordatã angajatorului. 
  Coloana 9 - se completeazã, dupã caz, cu data şi motivul încetãrii/suspendãrii/reluãrii dupã suspendare a raporturilor de muncã. 
 
 


