
 

                 (ANEXA NR. 15  LA  NORMELE  METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 76/2002) 
 
 
 

CONVENłIE   Nr. ..../.......... 
 

 
 

AgenŃia pentru Ocuparea ForŃei de Muncă a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin  dna/dl   
FLORENTINA RADULESCU, având funcŃia DIRECTOR EXECUTIV, denumită în continuare agenŃia, 
şi persoana juridică (fizică) ..………………………………………....., cu sediul/adresa în 
.....……………………..., judeŃul ...………......, telefon …….......….., cod fiscal (CUI) ......………. cont 
IBAN ...….…………………………………., deschis la Banca ………………........, reprezentată prin 
dna/dl…………………........., având funcŃia de ………………......., denumită în continuare angajatorul, 
convin următoarele: 

 
1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de ..….... absolvenŃi ai 

unor instituŃii de învăŃământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu. 
Tabelul nominal cu absolvenŃii încadraŃi în muncă este prezentat în anexa care face parte integranta 

din prezenta convenŃie. 
 
2. Angajatorul se obligă: 
a) să menŃină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă 

de cel puŃin 18 luni de la data încadrării în muncă; 
b) să restituie în totalitate agenŃiei sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care încetează 

raporturile de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referinŃă a Băncii NaŃionale a României în vigoare 
la data încetării raporturilor de muncă ori de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau 
de serviciu ale absolvenŃilor prevăzuŃi 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 forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) să deducă, în condiŃiile legii, din suma reprezentând contribuŃia 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 lunar la bugetul 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, odată cu declaraŃia lunară privind obligatiile de plata a 
contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenŃa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii 
respective, prevazuta la titlul IX² « Contributii sociale obligatorii« art. 296¹⁹ din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  şi tabelul prevăzut de lege în acest sens, 
însoŃit de copii de pe pontaj şi statul de plată; 

e) să depună declaraŃia lunară privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe 
venit si evidenŃa nominală a persoanelor asigurate şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea 
sumelor cuvenite, pană la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraŃii; 

f) să comunice agenŃiei orice modificare a condiŃiilor care au condus la încheierea prezentei 
convenŃii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

g) să respecte dispoziŃiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
h) să comunice agenŃiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deŃinut la bancă, 

inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact. 
3. AgenŃia 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 contribuŃia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeaşi lege, pe care 
acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj. 



În situaŃia în care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt mai mari, diferenŃa se plăteşte de agenŃie conform prevederilor art. 61 alin. 
(2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forŃei 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: subvenŃia prevăzută, după caz, la 
art. 80 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. AgenŃia îşi exercită dreptul de control asupra: 
a) îndeplinirii condiŃiilor legale pentru încheierea prezentei convenŃii, 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 obligaŃiilor prevăzute de prezenta convenŃie, preecum si de 

Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si celelalte acte normative adoptate in 
aplicarea acestei legi. 

6. În situaŃia constatării nerespectării condiŃiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei 
convenŃii, 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 
obligaŃiilor sale, agenŃia va aplica sancŃiunile prevăzute 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 
 

 
 
 



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

TABEL NOMINAL 
cu absolvenŃii instituŃiilor de învăŃământ încadraŃi în muncă, 

conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, 
 cu modificările şi completările ulterioare 

 
ConvenŃia nr. ......./......……… 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi Prenumele Codul numeric 
personal 

Categoria de 
absolvenŃi *) 

Anul absolvirii / 
Numărul dipomei / 

adeverinŃei 

Numărul 
şi data încheierii contractului 

individual de muncă /data 
angajarii 

OcupaŃia 
COR 

Semnatura 
angajatului 

0 1 2 3 4 5 6 7 

        
        
        

 
 

Angajatorul 
         Director general sau altă persoană autorizată, 
               ……………………………………… 

 
 
…………………… 
*) Coloana 3 se va completa după cum urmează: 
    - cod A - absolvenŃi de învăŃământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de învăŃământ profesional, şcoală de arte şi meserii; 
    - cod B - absolvenŃi de învăŃământ secundar superior sau liceal ori învăŃământ postliceal; 
    - cod C - absolvenŃi de învăŃământ superior. 
    În situaŃia în care absolvenŃii provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoŃite de litera "H". 
 
 



(ANEXA Nr.16 la norme) 
DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI    
Angajatorul (denumirea/numele) ……………………………………………… Sediul/Adresa   ........................................................ 
Codul de identificare fiscalã  ……………………………………………… Contul IBAN/Banca ........................................................ 
Cod CAEN  . ……………………………………………………….  Telefon/Fax .  ........................................................ 
JudeŃul   ……………………………………………………….  E-mail/Paginã de internet ........................................................ 
 

TABEL NOMINAL 
cu absolvenŃii instituŃiilor de învãŃãmânt încadraŃi în muncã conform prevederilor art. 80 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. 

ConvenŃia 
numărul  

Data 
convenŃiei  

Numele  
şi prenumele 

Codul numeric 
personal 

Categoria de 
absolvenŃi  

Numărul orelor 
efectiv lucrate 

Suma cuvenită 
pentru timpul 
efectiv lucrat 

Sume plătite   Obs   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

TOTAL : A1 B1  

Suma reprezentând scutirea de la plata contribuŃiei datorate de angajator la bugetului asigurărilor pentru şomaj aferentă absolvenŃilor 
încadraŃi în condiŃiile art. 80 din Legea nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare, (<cotă contribuŃie angajator>%  x Total B1)  

 
C1 

 

TOTAL SUME CUVENITE  
potrivit art. 80 din Legea nr.76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (TOTAL A1 + TOTAL C1)         

  

 
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 al absolventului 
Coloana 5 – se completează dupã cum urmeazã: 

    - cod A - absolvenŃi de învăŃământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de învăŃământ profesional, şcoală de arte şi meserii; 
    - cod B - absolvenŃi de învãŃãmânt secundar superior sau liceal ori învãŃãmânt postliceal; 
    - cod C - absolvenŃi de învãŃãmânt superior. 
    În situaŃia în care absolvenŃii provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzãtoare studiilor absolvite vor fi însoŃite de litera "H". 

Coloana 6 - se completeazã cu numãrul de ore efectiv lucrate de absolvent în luna (inclusiv orele aferente concediului de odihna), pentru care se acordã suma cuvenitã lunar din cuantumul subvenŃiei prevãzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, acordatã angajatorului în funcŃie de categoria absolventului 

Coloana 7 - se completeazã cu suma cuvenitã lunar din cuantumul subvenŃiei prevãzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, acordatã angajatorului în funcŃie de categoria absolventului. 
Coloana 8 - se completeazã cu sume numai pentru absolventii pentru care conventia a fost incheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 si pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiei datorate de angajator in conformitate cu art 80 din Legea 

nr.76/2002. Se completează cu sumele plãtite absolvenŃilor reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuŃiei datorate de angajator la bugetul asigurãrilor pentru şomaj potrivit dispoziŃiilor titlului IX^2 «ContribuŃii sociale obligatorii» din Legea 
nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Pentru absolventii pentru care nu se beneficiaza de scutire conform art.80 din lege (conventie incheiată ulterior datei de 22 octombrie 2013), se completeaza cu zero. 

Coloana 9 -  se completeazã, dupã caz, cu data şi motivul încetãrii/suspendãrii/reluãrii dupã suspendare a raporturilor de muncã sau de serviciu. 
Total A1 – totalul sumelor care se completează in coloana 7 
Total B1 – totalul sumelor care se completează in coloana 8 si care sunt corespunzatoare absolventilor pentru care se beneficiază de scutire conform art.80 din lege  
Total C1 – se completează in situatia in care conventia a fost incheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 si angajatorul beneficiază de scutire de plata contributiei datorata la BAS, conform art.80 din lege  

 


