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    In temeiul prevederilor art. 107 din ConstituŃia României şi ale art. 95 din Legea 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forŃei de 
munca, 
 
    Guvernul României adopta prezenta hotãrâre. 
 
     ARTICOL UNIC 
    Se aproba Procedurile privind accesul la mãsurile pentru stimularea ocupãrii forŃei de 
munca, modalitãŃile de finanŃare şi instrucŃiunile de implementare a acestora, prevãzute în 
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 
 
                                 PRIM-MINISTRU 
                                 ADRIAN NĂSTASE 
                                Contrasemneazã: 
                   Ministrul muncii şi solidaritãŃii sociale, 
                                  Marian Sarbu 
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                        p. Ministrul finanŃelor publice, 
                              Gheorghe Gherghina, 
                                secretar de stat 
 
                       Ministrul educaŃiei şi cercetãrii, 
                              Ecaterina Andronescu 
 
    ANEXA 1 
 
                                   PROCEDURI 
privind accesul la mãsurile pentru stimularea ocupãrii forŃei de munca, modalitãŃile de 
finanŃare şi instrucŃiunile de implementare a acestora 
 
    Prezentele proceduri reglementeazã punerea în aplicare a dispoziŃiilor cap. V - 
Mãsuri pentru stimularea ocupãrii forŃei de munca - din Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forŃei de 
munca, denumita în continuare lege. 
 
    CAP. I 
    Informarea şi consilierea profesionalã 
    
    ART. 1 
    Beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere profesionalã sunt persoanele în 
cãutarea unui loc de muncã, aflate în situaŃiile prevãzute la art. 16 din lege, precum şi 
persoanele care beneficiazã de servicii de formare profesionalã în mod gratuit, prevãzute 
la art. 66 alin. (1) din lege. 
 
    Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    ART. 2 
    (1) Informarea şi consilierea profesionalã se realizeazã de centrele de informare şi 
consiliere privind cariera din cadrul agenŃiilor pentru ocuparea forŃei de munca judeŃene 
sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenŃii pentru ocuparea forŃei de 
munca. 
    (2) In cazul în care agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca nu au personal suficient 
pentru acordarea acestor servicii, vor încheia contracte cu furnizori de servicii din 
sectorul public sau privat, acreditaŃi, în condiŃiile legii. 
    (3) Contractarea serviciilor de informare şi consiliere profesionalã se va face în baza 
selecŃiei de oferte, organizatã de agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca, în condiŃiile 
dispoziŃiilor legale privind achiziŃiile publice. 
    (4) In vederea acordãrii serviciilor prevãzute în contract agenŃiile pentru ocuparea 
forŃei de munca vor pune la dispoziŃie furnizorului de servicii liste cuprinzând persoanele 
care si-au exprimat opŃiunea de a fi cuprinse în activitatea de informare şi consiliere 
profesionalã. 



    ART. 3 
    Persoana care oferã informaŃii şi acorda consultanŃa persoanelor în cãutarea unui loc de 
munca în legãtura cu alegerea carierei, posibilitãŃile de formare profesionalã şi ocupare 
este consilierul de orientare în cariera, denumit în continuare consilier. 
    ART. 4 
    Serviciile de informare şi consiliere profesionalã privind cariera pot fi acordate ori de 
câte ori este necesar, în mod individual sau în grup, şi privesc: 
    a) furnizarea de informaŃii privind piaŃa muncii şi evoluŃia ocupatiilor; 
    b) evaluarea şi autoevaluarea personalitãŃii în vederea orientarii profesionale; 
    c) dezvoltarea abilitatii şi încrederii în sine a persoanelor în cãutarea unui loc de 
munca, în vederea luãrii de cãtre acestea a deciziei privind propria cariera; 
    d) instruirea în metode şi tehnici de cãutare a unui loc de munca. 
    ART. 5 
    Serviciile de informare şi consiliere profesionalã acordate de agenŃiile pentru ocuparea 
forŃei de munca sau de furnizorii de servicii acreditaŃi conform legii, cu care agenŃiile 
pentru ocuparea forŃei de munca au încheiat contracte, sunt finanŃate din bugetul 
asigurãrilor pentru şomaj. 
    ART. 6 
    Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii cu care agenŃiile pentru ocuparea 
forŃei de munca au încheiat contracte se va face lunar, în baza contractului încheiat, dupã 
prezentarea de cãtre furnizorul de servicii a Raportului tehnic şi a Raportului financiar, 
conform modelelor prevãzute în anexele nr. 1 şi 2. 
    ART. 7 
    (1) In vederea acordãrii serviciilor de informare şi consiliere profesionalã persoanele 
vor depune o cerere la agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca, conform modelului 
prevãzut în anexa nr. 3. 
    (2) Persoanele care solicita servicii de informare şi consiliere profesionalã privind 
cariera sunt luate în evidenta prin înscrierea într-un registru special, al cãrui model este 
prevãzut în anexa nr. 4. 
    ART. 8 
    Serviciile prevãzute la art. 4 lit. a) se realizeazã de cãtre consilier, care oferã persoanei 
solicitante informaŃii privind: 
    a) locurile de munca vacante aflate în evidenta agenŃiei pentru ocuparea forŃei de 
munca; 
    b) locurile de munca vacante aflate în baza de date a Sistemului electronic de mediere 
a muncii - SEMM; 
    c) ocupatiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piaŃa forŃei de munca; 
    d) condiŃiile impuse de angajatori; 
    e) gama de servicii oferite de agenŃia pentru ocuparea forŃei de munca. 
    ART. 9 
    (1) Serviciile de evaluare şi autoevaluare a personalitãŃii, prevãzute la art. 4 lit. b), au 
ca scop stabilirea compatibilitatii dintre nivelul formãrii profesionale, aspiraŃiile 
persoanei şi posibilitãŃile de ocupare pe piaŃa forŃei de munca. 
    (2) Consilierul, în funcŃie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza 
instrumente şi tehnici de evaluare a deprinderilor, abilitãŃilor şi competentelor 
profesionale ale persoanelor în cãutarea unui loc de munca, precum: interviul, observatia, 



chestionarul, bateriile de teste. 
    (3) Pe baza rezultatelor discuŃiilor individuale şi a testarilor efectuate consilierul va 
stabili paşii pe care persoana consiliata trebuie sa ii urmeze pentru alegerea 
ocupaŃiei/meseriei, cu ajutorul cursurilor de formare profesionalã, ca mãsura activa în 
vederea încadrãrii în munca. 
    ART. 10 
    Serviciile de instruire în metode şi tehnici de cãutare a unui loc de munca, prevãzute la 
art. 4 lit. d), constau, în principal, în exerciŃii privind întocmirea unui curriculum vitae, a 
scrisorii de intenŃie, a scrisorii de multumire, simularea unui interviu. 
    ART. 11 
    Consilierul, la încheierea perioadei de informare şi consiliere profesionalã, va redacta o 
recomandare pentru participarea persoanei consiliate la cursuri de formare profesionalã 
sau la mãsura de consultanŃa şi asistenta pentru începerea unei activitãŃi independente ori 
pentru iniŃierea unei afaceri. 
 
    CAP. II 
    Medierea muncii 
 
    ART. 12 
    Potrivit art. 59 alin. (1) din lege, medierea muncii este activitatea prin care se 
realizeazã punerea în legãtura a angajatorilor cu persoanele în cãutarea unui loc de 
munca, în vederea stabilirii unui raport de munca sau de serviciu. 
    ART. 13 
    Beneficiarii serviciilor de mediere a muncii sunt persoanele în cãutarea unui loc de 
munca aflate în situaŃiile prevãzute la art. 16 din lege. 
    ART. 14 
    Activitatea de mediere a muncii urmãreşte stabilirea compatibilitatilor sau 
echivalentelor dintre cerinŃele locurilor de munca vacante, comunicate de angajatori şi 
aflate în baza de date a agenŃiilor pentru ocuparea forŃei de munca, cu pregãtirea 
profesionalã, aptitudinile şi opŃiunile solicitantului de loc de munca. 
    ART. 15 
    (1) Serviciile de mediere a muncii pentru persoanele prevãzute la art. 13 constau in: 
    a) informaŃii privind locurile de munca vacante şi condiŃiile de ocupare a acestora, prin 
publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de munca; 
    b) mediere electronica având ca scop punerea automatã în corespondenta a cererilor şi 
ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul; 
    c) preselecŃia candidaŃilor corespunzãtor cerinŃelor locurilor de munca oferite şi în 
concordanta cu pregãtirea, aptitudinile, experienŃa şi cu interesele acestora. 
    (2) Medierea muncii se poate realiza şi prin Serviciul electronic de mediere a muncii - 
SEMM, deschis pe Internet. Accesarea programului se face fie prin intermediul agenŃiilor 
pentru ocuparea forŃei de munca, la sediul acestora, fie direct de la orice unitate PC cu 
conexiune la Internet. 
    ART. 16   
 
    (1) Serviciile de mediere a muncii se acordã gratuit pentru categoriile de persoane 
prevãzute la art. 16 din lege. 



    Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    (2) Serviciile de mediere a muncii, acordate în mod gratuit de cãtre agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de munca şi de furnizorii de servicii autorizaŃi cu care agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de munca încheie contracte în condiŃiile legii, sunt finanŃate din bugetul 
asigurãrilor pentru şomaj. 
    ART. 17   
 
    (1) Serviciile de mediere a muncii se pot acorda şi contra cost de cãtre furnizorii de 
servicii specializate din sectorul public sau privat, acreditaŃi de AgenŃia NaŃionalã pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncã, sau de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea 
ocupãrii forŃei de muncã din statele membre ale Uniunii Europene şi din SpaŃiul 
Economic European, care au fost supuşi unei astfel de condiŃii în statul de origine sau de 
provenienŃã. 
 
    Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    (2) Furnizorii de servicii prevãzuŃi la alin. (1) vor comunica, în scris, pana la data de 5 
a fiecãrei luni, în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 2 la Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupãrii forŃei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 
174/2002, denumite în continuare norme, date privind somerii mediati şi încadraŃi în 
munca, pentru luna expiratã. 
 
    (3) Furnizorii de servicii prevãzuŃi la alin. (1) sunt obligaŃi sã comunice agenŃiei pentru 
ocuparea forŃei de muncã judeŃene sau, dupã caz, a municipiului Bucureşti, la termenele, 
periodicitãŃile şi în forma solicitatã, toate datele şi informaŃiile necesare AgenŃiei 
NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncã pentru îndeplinirea atribuŃiilor sale prevãzute 
de lege. 
 
    Alin. (3) al art. 17 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
 
    (4) Nerespectarea obligaŃiei prevãzute la alin. (3) se sancŃioneazã potrivit prevederilor 
legale. 
 
    Alin. (4) al art. 17 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 



    ART. 18 
    (1) Somerii care beneficiazã de indemnizaŃii de şomaj în condiŃiile prevãzute de lege 
sunt obligaŃi sa participe la serviciile de mediere a muncii la solicitarea agenŃiilor pentru 
ocuparea forŃei de munca la care sunt înregistraŃi.   
 
    (2) Persoanele care nu beneficiazã de indemnizaŃii de şomaj şi doresc sã participe la 
servicii de mediere a muncii trebuie sã depunã o cerere, conform anexei nr. 9 la norme, la 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã. 
 
    Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
   
    (3) În cazul neîncadrãrii în muncã, persoanele prevãzute la alin. (2) vor reînnoi cererea 
de participare la serviciile de mediere a muncii, la 6 luni. 
 
    Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    ART. 19 
    La prima prezentare la mediere se întocmeşte planul individual de mediere conform 
procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei 
de Munca. 
    ART. 20 
    (1) In cazul în care se identifica locuri de munca potrivite profilului persoanei aflate în 
cãutarea unui loc de munca, se va elibera dispoziŃia de repartizare în vederea prezentãrii 
la angajator. 
 
    (2) DispoziŃia de repartizare se elibereazã în vederea prezentãrii persoanei în cãutarea 
unui loc de muncã, înregistratã în evidenŃa agenŃiei pentru ocuparea forŃei de muncã 
judeŃene, respectiv a municipiului Bucureşti, la angajator, pentru a participa la selecŃia 
organizatã de acesta, cu respectarea prevederilor legale, pentru ocuparea unui loc de 
muncã vacant. 
 
    Alin. (2) al art. 20 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    ART. 21 
    (1) Persoana aflatã în cãutarea unui loc de munca, incadrata ca urmare a medierii, va fi 
scoasa din evidenta agenŃiei pentru ocuparea forŃei de munca. 
    (2) Persoana care nu este incadrata în munca rãmâne în evidenta agenŃiei pentru 
ocuparea forŃei de munca. 
    ART. 22 
    La fiecare prezentare la mediere, dacã persoanei în cãutarea unui loc de munca nu i se 



poate oferi un loc de munca, se va face programarea pentru o noua mediere. 
 
    CAP. III 
    Formarea profesionalã 
 
    ART. 23 
    In conformitate cu prevederile art. 63 din lege, programele de formare profesionalã a 
persoanelor în cãutarea unui loc de munca trebuie sa asigure creşterea şi diversificarea 
competentelor profesionale în scopul realizãrii mobilitatii şi reintegrarii acestora pe piaŃa 
muncii. 
    ART. 24 
    Activitatea de formare profesionalã a persoanelor în cãutarea unui loc de munca se 
desfãşoarã pe baza planului naŃional de formare profesionalã, elaborat anual de AgenŃia 
NaŃionala pentru Ocuparea ForŃei de Munca şi aprobat de Ministerul Muncii şi 
SolidaritãŃii Sociale.    
 
    ART. 25 
    (1) Beneficiarii programelor de formare profesionalã sunt persoanele aflate în situaŃiile 
prevãzute la art. 16 şi la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege. 
    (2) Persoanele aflate în detenŃie care mai au de executat cel mult 9 luni pânã la ultima 
zi de executare a pedepsei, prevãzute la art. 66 alin. (4) din lege, pot urma un program de 
formare profesionalã care sã le asigure creşterea şi diversificarea competenŃelor 
profesionale în scopul asigurãrii reintegrãrii pe piaŃa muncii. 
 
    Art. 25 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
     
    ART. 26 
    (1) Serviciile de formare profesionalã sunt gratuite pentru categoriile de persoane 
prevãzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege. 
    (2) Gratuitatea prevãzutã la alin. (1) se acordã în condiŃiile prevãzute la art. 66 alin. (3) 
şi la art. 66^1 alin. (6) din lege. 
    (3) Persoanele care nu se încadreazã în prevederile alin. (1) şi (2) şi nici în cele ale art. 
25 alin. (2) şi doresc sã urmeze un program de formare profesionalã realizat de agenŃiile 
pentru ocuparea forŃei de muncã sau centrele regionale de formare profesionalã a 
adulŃilor suportã contravaloarea cheltuielilor pentru organizarea programului. 
 
    (4) Persoanele care beneficiazã de servicii de formare profesionalã gratuite şi se 
încadreazã în muncã, potrivit legii, pot beneficia în continuare, pânã la finalizarea 
programului de formare profesionalã început, de serviciile de formare profesionalã 
gratuite la care aveau dreptul dacã nu s-ar fi angajat. 
 
    Alin. (4) al art. 26 a fost introdus de pct. 1 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 
din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 
2009. 



    Art. 26 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    ART. 27   
 
    (1) Persoanele prevãzute la art. 66 alin. (1) din lege au acces la programele de formare 
profesionalã gratuite, dacã au fost cuprinse în servicii de informare şi consiliere 
profesionalã sau de mediere şi au recomandare pentru programul de formare profesionalã. 
 
    Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
   
    (2) La programele de formare profesionalã pot fi admise persoanele care îndeplinesc 
condiŃiile de acces prevãzute pentru programul respectiv. 
 
    Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
   
     (3) Beneficiarii de indemnizaŃii de şomaj sunt obligaŃi sã participe la programele de 
formare profesionalã organizate şi oferite de agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã, 
precum şi la examenul de absolvire a acestora şi, dupã caz, la reexaminare, cu excepŃia 
situaŃiei în care, potrivit art. 41 alin. (1^1)-(1^3) din lege, nu au aceastã obligaŃie. 
 
    Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 113 
din 9 februarie 2011, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 
februarie 2011. 
      
    ART. 28 
    (1) Formarea profesionalã a persoanelor în cãutarea unui loc de muncã se realizeazã de 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã prin centrele de formare profesionalã din 
subordinea acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesionalã a adulŃilor ale 
AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncã, precum şi prin furnizori de formare 
profesionalã din sectorul public sau privat, denumiŃi în continuare furnizori, cu care 
încheie contracte potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 5, care au fost autorizaŃi în 
condiŃiile legislaŃiei privind formarea profesionalã a adulŃilor. 
    (2) Programele de formare profesionalã la care participã persoanele aflate în detenŃie 
care mai au de executat cel mult 9 luni pânã la ultima zi de detenŃie se organizeazã în 
colaborare cu unitãŃile subordonate DirecŃiei Generale a Penitenciarelor din cadrul 
Ministerului JustiŃiei. 
    (3) Programele de formare profesionalã la care participã persoanele cu nevoi speciale 
se organizeazã în colaborare cu structurile teritoriale specializate ale administraŃiei 
publice locale şi ale AutoritãŃii NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap. 
 



    Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
      
    ART. 29 
    (1) În cazul în care programele de formare profesionalã se realizeazã prin furnizori, 
selectarea acestora în vederea încheierii contractelor prevãzute la art. 28 alin.     (1) se 
face de cãtre agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã, prin procedura de cerere de 
ofertã, de regulã o singurã datã pe an, pentru fiecare meserie sau ocupaŃie, în condiŃiile 
prevãzute de legislaŃia privind achiziŃiile publice şi de art. 38 din norme. 
    (2) Criteriul pe baza cãruia se atribuie contractul în urma cererii de ofertã prevãzute la 
alin. (1) este oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic. 
    (3) Dacã în derularea activitãŃii de formare profesionalã se constatã cã furnizorul 
selecŃionat în urma procedurii de cerere de ofertã nu respectã prevederile contractului 
încheiat sau nu mai poate desfãşura activitatea ca urmare a retragerii autorizaŃiei, agenŃia 
pentru ocuparea forŃei de muncã va proceda la rezilierea contractului şi la desemnarea 
altui furnizor prin repetarea procedurii menŃionate. 
 
    Art. 29 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    ART. 29^1 
    (1) AgenŃia pentru ocuparea forŃei de muncã, în baza contractului încheiat cu 
furnizorul, solicitã acestuia derularea de programe de formare profesionalã. 
    (2) Furnizorul are obligaŃia sã transmitã agenŃiei pentru ocuparea forŃei de muncã, cu 
cel puŃin 5 zile înainte de data stabilitã pentru începerea fiecãrui program solicitat, 
urmãtoarele documente: 
    a) înştiinŃare cu privire la data de începere a programului de formare profesionalã, 
precum şi la data de susŃinere a examenului de absolvire; 
    b) planul de pregãtire - graficul desfãşurãtor; 
    c) programa de pregãtire şi modalitãŃile de evaluare a programului, conform modelului 
prevãzut în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3 la Metodologia de autorizare a 
furnizorilor de formare profesionalã a adulŃilor, aprobatã prin Ordinul ministrului muncii, 
solidaritãŃii sociale şi familiei şi al ministrului educaŃiei, cercetãrii şi tineretului nr. 
353/5.202/2003; 
    d) lista formatorilor pentru pregãtirea teoreticã şi pregãtirea practicã, însoŃitã de copii 
de pe actele de studii care atestã pregãtirea acestora; copii de pe contractele în baza 
cãrora se asigurã personalul de predare-instruire sau personalul implicat în organizarea 
programului. 
 
    Art. 29^1 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
       
 



 
    ART. 30 
    (1) Programele de formare profesionalã se organizeazã în vederea ocupãrii unui numãr 
cât mai mare de absolvenŃi din rândul persoanelor în cãutarea unui loc de muncã. 
    (2) AgenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã încheie contracte cu angajatorii care 
solicitã calificarea forŃei de muncã în vederea angajãrii, conform modelului prevãzut în 
anexa nr. 6. 
 
    Art. 30 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    
        ART. 31 
    Serviciile de formare profesionalã pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 66 
alin. (1) şi (2) din lege şi serviciile de formare profesionalã acordate potrivit art. 66 alin. 
(5) din lege, precum şi programele de formare profesionalã la care participã persoanele 
aflate în detenŃie care mai au de executat cel mult 9 luni pânã la ultima zi de executare a 
pedepsei, organizate de agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã, se finanŃeazã din 
bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 
 
    Art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 
aprilie 2009, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
              
    ART. 32 
    (1) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesionalã organizate prin 
centrele proprii de formare profesionalã sau prin centrele regionale pentru formarea 
profesionalã a adulŃilor sunt formate din cheltuieli de formare profesionalã şi cheltuieli cu 
caracter social. 
    A. Cheltuielile de formare profesionalã cuprind: 
    a) cheltuielile de personal aferente personalului implicat în activitatea de organizare a 
programului de formare profesionalã; 
    b) cheltuielile de personal aferente personalului de specialitate care desfãşoarã 
activitãŃi de predare-instruire; 
    c) cheltuielile de personal aferente membrilor comisiei de examinare, alŃii decât 
personalul propriu; 
    d) cheltuielile de întreŃinere şi gospodãrire, materiale şi prestãrile de servicii cu 
caracter funcŃional; 
    e) cheltuielile cu materii prime necesare prelucrãrii în cadrul instruirii practice; 
    f) cheltuielile pentru materiale de instruire şi manuale; 
    g) cheltuielile pentru echipamente de protecŃie; 
    h) cheltuielile de publicitate prin presã, radio şi televiziune. 
    B. Cheltuielile cu caracter social cuprind: 
    a) cheltuielile pentru rechizite; 
    b) cheltuielile pentru consultaŃii medicale, analize medicale şi teste necesare 
participãrii la programul de formare profesionalã; 
   



 
 
    c) cheltuielile pentru abonamente/bilete de cãlãtorie pe mijloacele de transport în 
comun şi/sau cheltuielile de transport dus-întors pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la 
locul de cazare, în condiŃiile prevãzute la art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege; 
 
    Litera c) a literei B a alin. (1) al art. 32 a fost modificatã de pct. 4 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
    d) cheltuielile de cazare; 
    e) cheltuielile pentru acoperirea mesei. 
    (2) Cheltuielile prevãzute la alin. (1) lit. B.c)-e) se suportã din bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj în condiŃiile prevãzute de reglementãrile în vigoare pentru salariaŃii 
instituŃiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegãrii şi 
detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãŃii, în interesul 
serviciului. 
    (3) Cheltuielile efectuate cu pregãtirea profesionalã a persoanelor aflate în detenŃie, în 
cadrul programelor de formare profesionalã organizate de agenŃiile pentru ocuparea forŃei 
de muncã în colaborare cu unitãŃile subordonate DirecŃiei Generale a Penitenciarelor din 
cadrul Ministerului JustiŃiei, care se suportã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, sunt 
cheltuielile prevãzute la alin. (1) lit. A.a)-g) şi lit. B.a). 
   
    (4) Cheltuielile pentru acoperirea taxelor de autorizare a centrelor de formare 
profesionalã din subordinea agenŃiilor pentru ocuparea forŃei de muncã şi a centrelor 
regionale pentru formarea profesionalã a adulŃilor ale AgenŃiei NaŃionale pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncã, precum şi cheltuielile privind proiectele de standarde 
ocupaŃionale, respectiv standarde de pregãtire profesionalã, prevãzute la art. 69 alin. (2) 
din lege, necesare organizãrii programelor proprii de formare profesionalã, se suportã din 
bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 
 
    Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
    Art. 32 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
       
    ART. 33 
    (1) AgenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã pot plãti lunar serviciile prestate de 
furnizori pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionalã în luna 
pentru care se face plata sau integral la finalizarea programului de formare profesionalã. 
    (2) PlãŃile lunare se fac în limita a 70% din suma reprezentând serviciile prestate de 
furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionalã în luna 
pentru care se face plata. 
    (3) Virarea sumelor se face în luna urmãtoare celei în care au fost prestate serviciile, în 
baza certificãrii realizãrii acestora, potrivit contractului încheiat cu furnizorul de servicii, 



de cãtre responsabilul de programe de formare profesionalã prevãzut la art. 40, precum şi 
cu respectarea celorlalte reglementãri privind modalitãŃile de platã prevãzute la pct. 6 din 
anexa nr. 5. 
    (4) Dupã susŃinerea examenului la încheierea programului, agenŃiile pentru ocuparea 
forŃei de muncã plãtesc furnizorilor diferenŃa dintre suma reprezentând serviciile prestate 
de aceştia pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionalã şi suma 
plãtitã în condiŃiile alin. (2). 
 
    Art. 33 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    ART. 34 
    Elaborarea programelor de formare profesionalã se face în conformitate cu legislaŃia în 
vigoare privind formarea profesionalã a adulŃilor. 
 
   Art. 34 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
     
    Art. 35 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    
    Art. 36 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
     
    Art. 37 a fost abrogat de pct. 16 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
       
    ART. 38 
    (1) Durata programelor de formare profesionalã pentru persoanele care beneficiazã în 
mod gratuit de acestea este de maximum 9 luni. 
    (2) AgenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã pot organiza, cu aprobarea AgenŃiei 
NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncã, programe de formare profesionalã cu o 
duratã mai mare de 9 luni, fãrã a depãşi 24 de luni, cu condiŃia angajãrii tuturor 
absolvenŃilor programului pentru care se solicitã aprobarea. 
    (3) Pentru aprobarea organizãrii de programe de formare profesionalã cu o duratã mai 
mare de 9 luni se va depune la AgenŃia NaŃionalã pentru Ocuparea ForŃei de Muncã 
urmãtoarea documentaŃie: 
    a) referatul justificativ pentru organizarea programului de formare profesionalã pe o 
duratã mai mare de 9 luni; 
    b) obiectivele programului de formare profesionalã, exprimate în competenŃele 
profesionale ce urmeazã sã fie dobândite de fiecare persoanã care urmeazã programul; 
    c) planul şi programa de pregãtire; 



    d) numãrul de persoane în cãutarea unui loc de muncã pentru care se propune 
organizarea programului; 
    e) devizul estimativ al cheltuielilor prevãzute la art. 32; 
    f) contractele cu angajatorii. 
 
    Art. 38 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
     
    ART. 39 
    (1) Pentru persoanele care deŃin cunoştinŃe, abilitãŃi şi deprinderi corespunzãtoare 
uneia sau mai multor unitãŃi de competenŃã din cadrul unei ocupaŃii, demonstrate pe baza 
certificatului de competenŃã profesionalã eliberat de un centru de evaluare şi certificare a 
competenŃelor profesionale, autorizat în condiŃiile legii, sau a unui certificat de absolvire, 
se pot elabora şi organiza programe de formare profesionalã pentru dobândirea acelor 
competenŃe care sã le permitã obŃinerea certificatului de calificare. 
    (2) Persoanele care cumuleazã certificate de competenŃã pentru toate unitãŃile de 
competenŃã din cadrul unei ocupaŃii se pot înscrie la examenul de absolvire pentru 
obŃinerea unui certificat de calificare. 
   
    (3) În cazul programelor de formare profesionalã structurate pe module, la examenul 
de absolvire pentru obŃinerea unui certificat de calificare se pot înscrie şi persoanele care 
au cumulat certificate de absolvire pentru toate modulele programului de la orice furnizor 
de formare autorizat pentru programul respectiv. 
 
    Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    Art. 39 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
               
    ART. 40 
    (1) Pentru organizarea fiecãrui program de formare profesionalã directorul executiv al 
agenŃiei pentru ocuparea forŃei de muncã emite o dispoziŃie conform anexei nr. 8, prin 
care numeşte şi un responsabil de program de formare profesionalã, cu excepŃia 
programelor de formare profesionalã organizate de centrele regionale de formare 
profesionalã a adulŃilor. 
    (2) Responsabilul de program de formare profesionalã are urmãtoarele sarcini în cazul 
în care formarea profesionalã se desfãşoarã prin furnizori: 
    a) verificã documentaŃia necesarã organizãrii programului de formare profesionalã, 
prezentatã de furnizor; 
    b) monitorizeazã şi are drept de control asupra desfãşurãrii programului de formare 
profesionalã, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi cu obligaŃiile asumate 
prin contract; 



    c) asistã la examenul de absolvire al participanŃilor la programul de formare 
profesionalã. 
 
    Art. 40 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
         
    ART. 41 
    (1) Pentru înscrierea la programele de formare profesionalã persoanele prevãzute la art. 
16 lit. a), b), d), e) şi f) din lege vor prezenta la agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncã 
urmãtoarele acte: 
    a) recomandare din partea centrului de informare şi consiliere privind cariera sau a 
serviciului de mediere; 
    b) cerere de înscriere la programul de formare profesionalã, conform modelului 
prezentat în anexa nr. 9; în situaŃia persoanelor care beneficiazã de servicii de formare 
profesionalã gratuite, cererea cuprinde şi angajamentul persoanei cu privire la suportarea 
consecinŃelor legale prevãzute de lege; 
    c) actul de identitate, în original şi în copie; 
    d) certificatul de naştere, în original şi în copie; 
    e) actele de studii eliberate în condiŃiile legii, în original şi în copie; 
    f) actul medical din care sã rezulte starea sãnãtãŃii persoanei şi faptul cã aceasta este 
aptã din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte sã se califice. 
    
    (2) Persoanele înregistrate la agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã, care desfãşoarã 
activitãŃi în mediul rural şi nu realizeazã venituri lunare sau realizeazã venituri lunare mai 
mici decât valoarea indicatorului social de referinŃã al asigurãrilor pentru şomaj şi 
stimulãrii ocupãrii forŃei de muncã în vigoare, prevãzute la art. 66 alin. (1) din lege, vor 
depune pe lângã actele prevãzute la alin. (1) şi urmãtoarele acte: 
 
    Partea introductivã a alin. (2) al art. 41 a fost modificatã de pct. 3 al art. V din 
HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
 
    a) actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului FinanŃelor 
Publice; 
    b) dovada cã desfãşoarã activitatea pe raza comunei sau a satului, eliberatã de 
autoritãŃile administraŃiei publice locale, dupã caz; 
    c) dovada încadrãrii în muncã printr-un act eliberat de angajator, din care sã rezulte 
venitul lunar realizat, locul de muncã şi domeniul în care persoana îşi desfãşoarã 
activitatea, dupã caz. 
    (3) Persoanele prevãzute la art. 66 alin. (2) din lege vor depune actele prevãzute la alin. 
(1) lit. b)-f) şi, dupã caz, urmãtoarele acte: 
    a) actul emis de angajator, din care sã reiasã data şi motivul suspendãrii raporturilor de 
muncã sau de serviciu, data reluãrii acestora, precum şi acordul pentru participarea la un 
program de formare profesionalã pe întreaga perioadã a acestuia; 
    b) certificatul de naştere al copilului, în original şi în copie; 



    c) livretul militar sau adeverinŃa de lãsare la vatrã, în original şi în copie; 
    d) actul în baza cãruia au fost încadrate în muncã şi decizia de revizuire medicalã, din 
care sã reiasã redobândirea capacitãŃii de muncã pentru persoanele care şi-au reluat 
activitatea dupã pensionarea pentru invaliditate, în original şi în copie. 
    (4) Persoanele prevãzute la art. 26 alin. (3) vor depune actele prevãzute la alin. (1) lit. 
b)-f) şi chitanŃa de achitare a sumei reprezentând contravaloarea unui avans de cel puŃin 
25% din cheltuielile pentru organizarea programului de formare profesionalã, restul 
sumei urmând a fi achitat în cel mult 3 rate pe perioada derulãrii programului de formare 
profesionalã. 
    (5) Copiile de pe actele prezentate o datã cu originalul se certificã pentru autenticitate 
prin înscrierea menŃiunii «conform cu originalul», urmatã de numele, prenumele şi 
semnãtura funcŃionarului public, precum şi de data la care s-a fãcut menŃiunea, şi se 
pãstreazã la dosar împreunã cu celelalte acte. 
    (6) În situaŃia persoanelor aflate în detenŃie care nu pot prezenta documente de 
identitate şi acte de studii, eliberate în condiŃiile legii, înscrierea la programul de formare 
profesionalã se poate face pe baza datelor existente în dosarul individual al persoanei 
condamnate. 
 
    Alin. (6) al art. 41 a fost introdus de pct. 4 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 
din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 
2009. 
------------- 
    Art. 41 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    ART. 42   
 
    (1) Programele de formare profesionalã se organizeazã pe grupe constituite din 
maximum 28 de cursanŃi pentru pregãtirea teoreticã şi maximum 14 cursanŃi pentru 
pregãtirea practicã. 
 
    Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    (2) In cazuri speciale, cu aprobarea directorului executiv al agenŃiei pentru ocuparea 
forŃei de munca, se pot constitui grupe cu cel puŃin 5 cursanŃi pentru o ocupaŃie sau 
meserie. 
    (3) In cazul grupelor constituite dintr-un numãr mic de cursanŃi disciplinele comune 
vor fi predate în comun, prin comasarea grupelor.   
 
    Alin. (4) al art. 42 a fost abrogat de pct. 22 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
      



    ART. 43 
    (1) Activitatea de calificare cuprinde pregãtirea teoreticã şi pregãtirea practicã. 
    (2) Programul de pregãtire practicã şi teoreticã se stabileşte în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
    Art. 43 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
       Art. 44 a fost abrogat de pct. 24 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    
    Art. 45 a fost abrogat de pct. 24 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    
    ART. 46 
    (1) În cazul programelor de formare profesionalã realizate prin centrele proprii de 
formare profesionalã sau prin centrele regionale pentru formarea profesionalã a adulŃilor, 
la care formatorii pentru pregãtirea teoreticã şi practicã nu sunt angajaŃii instituŃiei, 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã, respectiv centrele regionale pentru formarea 
profesionalã a adulŃilor vor asigura, în condiŃiile legii, pentru derularea acestor programe, 
formatori din afara instituŃiei. 
    (2) Formatorii pentru pregãtirea practicã rãspund, potrivit legii, de prelucrarea cãtre 
participanŃii la programul de formare profesionalã a Normelor tehnice de securitate a 
muncii şi a normelor P.S.I. specifice. 
 
    Art. 46 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
        
    Art. 47 a fost abrogat de pct. 26 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    ART. 48 
    (1) Prezenta cursanŃilor se urmãreşte de cãtre formatori, cu ajutorul catalogului. 
    (2) La instruirea practica efectuatã la agenŃii economici se vor întocmi de cãtre maiştri 
sau de cãtre şefii formatiilor de lucru în cadrul cãrora se desfãşoarã practica fise de pontaj 
sau un alt sistem de evidenta folosit în unitate. 
    (3) Prezenta se controleazã de cãtre responsabilii de curs sau de cãtre responsabilii cu 
practica din partea furnizorului de servicii de formare.     
 
    ART. 49 
    (1) ParticipanŃii la programele de formare profesionalã trebuie sã respecte planul de 
pregãtire - graficul desfãşurãtor. 
   



    (2) Persoanelor prevãzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege li se aplicã prevederile art. 
37 alin. (1) lit. b) din norme, dacã nu se prezintã la examenul de absolvire sau la 
reexaminare din alte motive decât cele neimputabile persoanei, şi prevederile art. 37 alin. 
(6) din norme, dacã numãrul absenŃelor nemotivate depãşeşte 10% din totalul orelor 
prevãzute în planul de pregãtire. 
 
    Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic 
din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 

 50%  

, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    Art. 49 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    ART. 50 
    (1) Verificarea cunoştinŃelor şi a deprinderilor dobândite de 
cursanŃi se face pe întregul parcurs al pregãtirii teoretice şi 
al instruirii practice. 
    (2) Verificarea pregãtirii cursanŃilor consta, în funcŃie de 
specificul pregãtirii, în examinãri orale, lucrãri scrise, 
lucrãri practice, proiecte. 
    (3) CursanŃii care au absentat motivat vor fi examinaŃi şi 
din materia parcursã pe durata absentarii.     
 
    ART. 51 
    (1) Evaluarea participanŃilor la programe de formare 
profesionalã, precum şi organizarea şi susŃinerea examenului de 
absolvire se fac în conformitate cu prevederile legislaŃiei în 
vigoare privind certificarea formãrii profesionale a adulŃilor. 
    (2) Examenul de absolvire se organizeazã în termen de cel 
mult 15 zile de la finalizarea programului de formare 
profesionalã. 
 
    Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de pct. 9 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
    Art. 51 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
   
    Art. 52 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    
    Art. 53 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    
    Art. 54 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 



    Art. 55 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
     
    Art. 56 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
     
    Art. 57 a fost abrogat de pct. 29 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
     
    ART. 58 
    (1) ParticipanŃilor la programe de formare profesionalã care 
au promovat examenul de absolvire li se elibereazã, dupã caz, 
certificat de calificare sau certificat de absolvire, în 
condiŃiile legii. 
    (2) ParticipanŃilor la programe de formare profesionalã care 
nu promoveazã examenul de absolvire sau nu se prezintã la 
susŃinerea acestuia li se elibereazã, potrivit prevederilor 
legale privind certificarea formãrii profesionale a adulŃilor, o 
adeverinŃã de participare la programul de formare profesionalã. 
    (3) Beneficiarii de programe de formare profesionalã gratuite 
care nu promoveazã primul examen de absolvire sau nu se prezintã 
la susŃinerea acestuia au dreptul la o singurã reexaminare 
gratuitã. 
    (4) Data susŃinerii reexaminãrii se stabileşte într-un 
interval de cel mult 30 de zile calendaristice de la data 
primului examen. 
 
    Art. 58 a fost modificat de pct. 30 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    ART. 58^1 
    Prin derogare de la prevederile art. 35 alin. (1) din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 
129/2000 privind formarea profesionalã a adulŃilor, aprobate prin 
Hotãrârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, examenele de absolvire susŃinute de 
participanŃii la programele de formare profesionalã acordate 
gratuit potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forŃei de muncã, 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se organizeazã, în 
termenele stabilite la art. 51 alin. (2) şi la art. 58 alin. (4), 
conform Metodologiei certificãrii formãrii profesionale a 
adulŃilor. 
 
    Art. 58^1 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 



   CAP. IV 
    ConsultanŃa şi asistenta pentru începerea unei activitãŃi 
independente sau pentru iniŃierea unei afaceri 
    
    ART. 59 
    Beneficiarii serviciilor de consultanŃã şi asistenŃã pentru 
începerea unei activitãŃi independente sau pentru iniŃierea unei 
afaceri sunt persoanele prevãzute la art. 71 din lege. 
 
    Art. 59 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA 
nr. 410 din 5 mai 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 406 
din 13 mai 2005. 
     
    ART. 60 
   (1) Serviciile de consultanŃã şi asistenŃã pentru începerea 
unei activitãŃi independente sau pentru iniŃierea unei afaceri se 
acordã gratuit, la cerere: 
    a) persoanelor prevãzute la art. 16 din lege, o singurã datã, 
pentru fiecare perioadã în care se aflã în cãutarea unui loc de 
muncã; 
    b) persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul 
asigurãrilor pentru şomaj, o singurã datã, pentru fiecare 
perioadã în care au calitatea de asigurat; 
    c) studenŃilor care solicitã acordarea de credite cu dobândã 
avantajoasã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, conform art. 
86 alin. (4) din lege. 
 
    Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 2 al art. I din 
HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 406 din 13 mai 2005. 
 
    (2) Persoanele care nu se încadreazã în prevederile alin. (1) 
pot beneficia de servicii de consultanŃã şi asistenŃã pentru 
începerea unei activitãŃi independente sau pentru iniŃierea unei 
afaceri, în baza unei cereri adresate agenŃiei pentru ocuparea 
forŃei de muncã, cu suportarea cheltuielilor efectuate de 
aceasta. 
 
    Art. 60 a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    ART. 61 
    (1) Serviciile de consultanŃa şi asistenta pentru începerea 
unei activitãŃi independente sau pentru iniŃierea unei afaceri 
pot fi furnizate de cãtre specialişti din cadrul agenŃiilor 
pentru ocuparea forŃei de munca. 
    (2) In cazul în care agenŃiile pentru ocuparea forŃei de 
munca nu au personal suficient şi specializat, vor încheia 
contracte cu firme private, organizaŃii profesionale, fundaŃii 
sau asociaŃii specializate, denumite în continuare furnizori de 
servicii de consultanŃa. 



    (3) Contractarea serviciilor de consultanŃa şi asistenta 
pentru începerea unei activitãŃi independente sau pentru 
iniŃierea unei afaceri se va face în baza selecŃiei de oferte, 
organizatã de agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca, în 
condiŃiile legislaŃiei privind achiziŃiile publice. 
    (4) In vederea acordãrii serviciilor menŃionate în contract 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca vor pune la dispoziŃie 
furnizorului de servicii de consultanŃa liste cuprinzând 
persoanele care si-au exprimat opŃiunea de a fi cuprinse în 
activitãŃi de consultanŃa şi asistenta pentru începerea unei 
activitãŃi independente sau pentru iniŃierea unei afaceri. 
    ART. 62 
    (1) Serviciile de consultanŃa şi asistenta pentru începerea 
unei activitãŃi independente sau pentru iniŃierea unei afaceri, 
pentru persoanele prevãzute la art. 60 alin. (1), prestate de 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca şi de furnizorii de 
servicii de consultanŃa cu care agenŃiile pentru ocuparea forŃei 
de munca au încheiat contracte, sunt finanŃate din bugetul 
asigurãrilor pentru şomaj. 
    (2) Persoanele prevãzute la art. 60 alin. (2) care doresc sa 
beneficieze de serviciile de consultanŃa şi asistenta pentru 
începerea unei activitãŃi independente sau pentru iniŃierea unei 
afaceri, organizate de agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca, 
vor achitã contravaloarea acestor servicii, stabilitã prin 
calculatia întocmitã de compartimentul de specialitate şi 
aprobatã de directorul executiv al agenŃiei pentru ocuparea 
forŃei de munca. 
    (3) Sumele încasate de agenŃiile pentru ocuparea forŃei de 
munca în urma prestãrii serviciilor de consultanŃa şi asistenta 
pentru începerea unei activitãŃi independente sau pentru 
iniŃierea unei afaceri se fac venit la bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj. 
    ART. 63 
    Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii de 
consultanŃa se va face lunar, în baza contractului încheiat, dupã 
prezentarea de cãtre furnizorul de servicii a Raportului tehnic 
şi Raportului financiar, conform modelelor prevãzute în anexele 
nr. 1 şi 2. 
    ART. 64 
    (1) In vederea acordãrii serviciilor de consultanŃa şi 
asistenta pentru începerea unei activitãŃi independente sau 
pentru iniŃierea unei afaceri, persoanele în cãutarea unui loc de 
munca vor depune o cerere la agenŃiile pentru ocuparea forŃei de 
munca, conform modelului prevãzut în anexa nr. 11. 
 
    (2) StudenŃii care solicitã acordarea de credite cu dobândã 
avantajoasã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, conform art. 
86 alin. (4) din lege, vor depune o datã cu documentaŃia pentru 
acordarea creditului cererea prevãzutã la alin. (1), însoŃitã de 
urmãtoarele documente: 
    a) actul de identitate, în copie; 
    b) adeverinŃã, eliberatã de instituŃia de învãŃãmânt superior 



de stat sau particular, autorizatã sau acreditatã, în condiŃiile 
legii, din care sã rezulte cã au statut de student şi urmeazã 
studiile la cursuri de zi; 
    c) declaraŃie pe propria rãspundere cã au statut de student 
pentru prima datã. 
 
    Alin. (2) al art. 64 a fost introdus de pct. 33 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    (3) Persoanele care au calitatea de asigurat în sistemul 
asigurãrilor pentru şomaj vor depune cererea prevãzutã la alin. 
(1), însoŃitã de copia actului în baza cãruia îşi desfãşoarã 
activitatea, pentru persoanele asigurate în mod obligatoriu prin 
efectul legii, respectiv contractul de asigurare pentru şomaj, în 
cazul persoanelor asigurate pe bazã de contract. 
 
    Alin. (3) al art. 64 a fost introdus de pct. 3 al art. I din 
HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 406 din 13 mai 2005. 
 
    ART. 65 
    (1) Serviciile de consultanŃa şi asistenta pentru începerea 
unei activitãŃi independente sau pentru iniŃierea unei afaceri 
sunt: servicii de baza şi servicii specializate. 
    (2) Serviciile de baza cuprind: 
    a) informare; 
    b) consultanŃa; 
    c) instruire. 
    (3) Serviciile specializate se pot acorda individual sau în 
grup, în funcŃie de opŃiunile şi nevoile solicitanŃilor, dupã cum 
urmeazã: 
    a) consultanŃa individualã consta, în principal, in: 
asistenta tehnica în procesul înfiinŃãrii unei firme, cum ar fi: 
elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de 
activitate, înregistrarea persoanei juridice sau persoanei 
fizice, încheierea de contracte, legalizari de acte, elaborarea 
planului de afaceri; 
    b) instruirea antreprenoriala de grup cuprinde instruiri 
modulare în probleme referitoare la: management, marketing şi 
tehnici de vânzare, legislaŃie, contabilitate şi evidenta 
primara, întocmirea planurilor de afaceri. 
    ART. 66 
    Metodele de lucru care vor fi utilizate, în principal, în 
acordarea serviciilor pot fi: 
    a) expunerea teoreticã: predarea noŃiunilor generale de 
management, marketing, tehnici de vânzare, contabilitate şi 
evidenta primara, legislaŃie şi întocmirea planului de afaceri; 
    b) discuŃii individuale sau de grup, în care vor fi supuse 
studiului teme practice la care individul sau grupul, sub 
îndrumarea consultantului, va cauta soluŃii, brainstorming; 
    c) studii de caz: exemple de agenŃi economici cu domenii 



diverse de activitate, modul în care au fost demarate şi 
dezvoltate afacerile; 
    d) lucrãri individuale periodice: teme de sinteza pentru 
lucrul acasã; 
    e) întocmirea de cãtre participantul la serviciile de 
consultanŃa a unor proiecte de plan de afaceri, care ii vor servi 
acestuia ca instrument necesar în administrarea propriei afaceri 
şi în relaŃiile cu diversi finanŃatori; 
    f) prezentarea unor proiecte de plan de afaceri, care sa 
constituie model în realizarea propriilor planuri ale 
beneficiarilor. 
 
    CAP. V 
    Completarea veniturilor salariale ale angajaŃilor 
    
    ART. 67 
   
    (1) În conformitate cu art. 72 din lege, completarea 
veniturilor constã în acordarea unei sume lunare, neimpozabile, 
reprezentând 30% din cuantumul indemnizaŃiei de şomaj stabilite 
şi, dupã caz, reactualizate conform legii pânã la data încetãrii 
plaŃii indemnizaŃiei de şomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege. 
 
    Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 5 al art. V din 
HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
    (2) Prin aceastã mãsurã se urmãreşte reducerea perioadei de 
şomaj prin stimularea încadrãrii în muncã a şomerilor care 
beneficiazã de indemnizaŃie de şomaj din rândul persoanelor 
prevãzute la art. 17 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din lege. 
 
    Art. 67 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
     ART. 68 
    (1) Beneficiarii acestei mãsuri sunt persoanele prevãzute la 
art. 17 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din lege cãrora li s-a 
stabilit dreptul la indemnizaŃie de şomaj, în condiŃiile legii, 
şi care, înainte de expirarea perioadei pentru care sunt 
îndreptãŃite sã primeascã indemnizaŃia, se încadreazã în muncã, 
pentru program normal de lucru, pe duratã mai mare de 12 luni, la 
angajatori cu care nu au mai fost în raporturi de muncã sau de 
serviciu în ultimii 2 ani. 
    (2) Nu sunt beneficiari ai acestei mãsuri persoanele 
prevãzute la alin. (1) pentru care plata indemnizaŃiei de şomaj a 
fost suspendatã potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din lege, iar 
ulterior, ca urmare a modificãrii prin act adiŃional a duratei 
pentru care au fost încadrate în muncã, le înceteazã plata 
indemnizaŃiei de şomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege. 
    (3) Nu au dreptul sã beneficieze de aceastã mãsurã persoanele 
prevãzute la alin. (1), care solicitã acordarea acesteia dupã 
expirarea termenului prevãzut la art. 40 alin. (1) din norme. 



    Art. 68 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    ART. 69 
    (1) Plata drepturilor prevãzute la art. 72 din lege se va 
face lunar de cãtre agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca, 
conform art. 40 din norme, în baza urmãtoarelor documente: 
    a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la 
norme; 
    b) înştiinŃarea emisã de angajator privind încadrarea în 
munca. 
 
    c) actul în baza cãruia au fost încadrate în muncã, în copie; 
 
    Litera c) a alin. (1) al art. 69 a fost introdusã de pct. 35 
al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    d) document emis de angajator, din care sã rezulte cã în 
ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncã sau de 
serviciu cu persoana respectivã. 
 
    Litera d) a alin. (1) al art. 69 a fost introdusã de pct. 35 
al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    (1^1) Termenul prevãzut la art. 40 alin. (1) din norme este 
termen de decãdere din dreptul de a beneficia de sumele 
reprezentând completarea veniturilor potrivit art. 72 din lege. 
 
    Alin. (1^1) al art. 69 a fost introdus de pct. 13 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    (2) Aceste drepturi se vor achitã prin sistemul de plata 
general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând 
indemnizaŃia de şomaj. 
    (3) Plata acestora se va face titularului sau mandatarului 
acestuia, stabilit prin procura specialã. 
    (4) EvidenŃierea plãŃilor reprezentând venituri în completare 
se va face în baza de date a agenŃiilor pentru ocuparea forŃei de 
munca, în mod distinct. 
    (5) Stabilirea drepturilor prevãzute la art. 72 din lege se 
face prin dispoziŃie emisã de cãtre directorul executiv al 
agenŃiei pentru ocuparea forŃei de munca. 
    ART. 70 
    (1) Beneficiarul acestor drepturi va depune lunar, pana la 
data de 15 a fiecãrei luni pentru luna expiratã, la agenŃia 
pentru ocuparea forŃei de munca unde se afla în evidenta, dovada 
emisã de angajator ca a fost încadrat în munca. 
    (2) Dovada se prezintã fie personal, fie prin scrisoare 



recomandatã cu confirmare de primire. 
    (3) In cazul în care beneficiarul nu prezintã dovada 
prevãzutã la alin. (1), plata drepturilor reprezentând 
completarea veniturilor salariale se suspenda pana la prezentarea 
acesteia. 
    (4) In situaŃia în care beneficiarul prezintã ulterior dovada 
încadrãrii în munca, plata drepturilor se va face o data cu 
achitarea indemnizaŃiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna 
în care beneficiarul a prezentat dovada. 
 
    (4^1) Persoanele aflate în situaŃia prevãzutã la art. 73 
alin. (1) din lege vor depune o datã cu dovada încadrãrii în 
muncã, prevãzutã la alin. (1), şi documentele prevãzute la art. 
69 alin. (1) lit. b)-d). 
 
    Alin. (4^1) al art. 70 a fost introdus de pct. 36 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    (5) Încetarea dreptului de completare a venitului pentru 
persoana beneficiara de aceasta mãsura stimulativa se face la 
data expirãrii perioadei legale pentru care era indreptatita sa 
primeascã indemnizaŃie de şomaj sau la data la care i-a încetat 
raportul de munca ori de serviciu; directorul agenŃiei pentru 
ocuparea forŃei de munca emite dispoziŃie în acest sens. 
    (6) Drepturile încasate necuvenit se recupereazã prin decizie 
de imputare emisã de agenŃia pentru ocuparea forŃei de munca, 
care constituie titlu executoriu, potrivit legii. 
    (7) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea 
termenului general de prescripŃie de 3 ani, prevãzut de lege. 
 
    ART. 70^1 
   
    (1) În conformitate cu art. 73^1 alin. (1) şi (2) din lege, 
completarea veniturilor absolvenŃilor constã în acordarea, dupã 
caz, a unei prime neimpozabile, egalã cu valoarea indicatorului 
social de referinŃã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii 
ocupãrii forŃei de muncã în vigoare la data încadrãrii, şi/sau a 
unei sume neimpozabile, egalã cu indemnizaŃia de şomaj la care ar 
mai fi avut dreptul, în condiŃiile legii, pânã la expirarea 
perioadei de acordare a acesteia, dacã nu s-ar fi angajat. 
 
    Alin. (1) al art. 70^1 a fost modificat de pct. 6 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
 
    (2) Prin mãsurile prevãzute la art. 73^1 alin. (1) şi (2) din 
lege se urmãreşte stimularea încadrãrii în muncã a absolvenŃilor 
instituŃiilor de învãŃãmânt şi a absolvenŃilor şcolilor speciale, 
în vârstã de minimum 16 ani, înregistraŃi la agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de muncã judeŃene, respectiv a municipiului 
Bucureşti. 



   Art. 70^1 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
    ART. 70^2 
    (1) Beneficiarii mãsurilor prevãzute la art. 73^1 alin. (1) 
şi (2) din lege sunt: 
    a) absolvenŃii care îndeplinesc cumulativ condiŃiile 
prevãzute la art. 43^1 alin. (1) din norme, pentru prima 
prevãzutã la art. 73^1 alin. (1) din lege; 
    b) absolvenŃii care îndeplinesc cumulativ condiŃiile 
prevãzute la art. 43^3 alin. (1) din norme, pentru suma prevãzutã 
la art. 73^1 alin. (2) din lege. 
    (2) Nu au dreptul sã beneficieze de aceste mãsuri absolvenŃii 
prevãzuŃi la alin. (1), care solicitã acordarea acestora dupã 
expirarea termenelor prevãzute la art. 43^1 alin. (2) şi la art. 
43^3 alin. (2) din norme. 
 
    Art. 70^2 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    ART. 70^3 
    (1) Acordarea dreptului sub formã de primã prevãzut la art. 
73^1 alin. (1) din lege se face de cãtre agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de muncã, conform art. 43^1 din norme, în baza 
documentelor prevãzute la alin. (2) al aceluiaşi articol. 
    (2) Stabilirea dreptului sub formã de primã se face prin 
dispoziŃie emisã de cãtre directorul executiv al agenŃiei pentru 
ocuparea forŃei de muncã. 
    (3) Dreptul sub formã de primã prevãzut la art. 73^1 alin. 
(1) din lege se achitã prin sistemul de platã general utilizat 
pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaŃia de şomaj. 
    (4) Plata dreptului prevãzut la alin. (3) se face titularului 
sau mandatarului acestuia, stabilit prin procurã specialã. 
    (5) EvidenŃierea absolvenŃilor care beneficiazã de prima 
prevãzutã la art. 73^1 alin. (1) din lege şi a sumelor încasate 
de aceştia se face în baza de date a agenŃiilor pentru ocuparea 
forŃei de muncã, în mod distinct. 
 
    Art. 70^3 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    ART. 70^4 
    (1) Trimestrial, pânã la data de 15 a lunii pentru trimestrul 
anterior, beneficiarii drepturilor prevãzute la art. 73^1 alin. 
(1) din lege sunt obligaŃi sã prezinte la agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de muncã la care sunt înregistraŃi sau, dupã caz, 
la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator 
cã sunt încadraŃi. 
    (2) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori 
recomandate cu confirmare de primire. 



    (3) Beneficiarilor care nu prezintã sau nu transmit dovada 
menŃionatã la alin. (1) li se va cere, în scris, de cãtre agenŃia 
pentru ocuparea forŃei de muncã sã prezinte aceastã dovadã în 
termen de 15 zile de la data primirii comunicãrii. 
    (4) Dacã dupã douã astfel de comunicãri absolventul nu 
prezintã actul doveditor, agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncã 
va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncã 
sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acestuia. 
    (5) În situaŃia în care, în urma contactãrii angajatorului, 
se constatã cã raportul de muncã sau de serviciu al absolventului 
care a beneficiat de prima prevãzutã la art. 73^1 alin. (1) din 
lege a încetat într-o perioadã mai micã de 12 luni de la data 
încadrãrii în muncã, în temeiul unuia dintre motivele prevãzute 
la art. 76 din lege, dreptul la aceastã primã înceteazã prin 
dispoziŃie a directorului executiv al agenŃiei pentru ocuparea 
forŃei de muncã, iar recuperarea sumei se face pe baza 
angajamentului beneficiarului care constituie titlu executoriu. 
 
    Art. 70^4 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
   ART. 70^5 
    (1) Acordarea sumei reprezentând dreptul prevãzut la art. 
73^1 alin. (2) din lege se face de cãtre agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de muncã, conform art. 43^3 din norme, în baza 
documentelor prevãzute la alin. (2) al aceluiaşi articol. 
    (2) Perioada pentru care absolventul ar mai fi avut dreptul 
la indemnizaŃie de şomaj se determinã prin scãderea din perioada 
de acordare a indemnizaŃiei de şomaj, prevãzutã la art. 40 alin. 
(1) din lege, a perioadei pentru care absolventul a beneficiat de 
indemnizaŃie de şomaj. 
    (3) IndemnizaŃia de şomaj la care absolventul ar fi avut 
dreptul, în condiŃiile legii, pânã la expirarea perioadei de 
acordare a acesteia, dacã nu s-ar fi angajat, prevãzutã la art. 
73^1 alin. (2) din lege, reprezintã indemnizaŃia de şomaj pentru 
întreaga perioadã determinatã potrivit alin. (2). 
   
    (4) IndemnizaŃia de şomaj pentru o lunã întreagã din perioada 
determinatã la alin. (2) se calculeazã prin aplicarea procentului 
de 50% asupra valorii indicatorului social de referinŃã al 
asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forŃei de muncã 
în vigoare la data angajãrii absolventului. 
 
    Alin. (4) al art. 70^5 a fost modificat de pct. 2 al art. II 
din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011. 
 
 
    (5) Pentru fracŃiuni de lunã din perioada determinatã 
potrivit alin. (2), indemnizaŃia de şomaj se calculeazã conform 
regulii prevãzute la art. 23 alin. (2) din norme. 



    Art. 70^5 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    ART. 70^6 
    (1) Stabilirea dreptului prevãzut la art. 73^1 alin. (2) din 
lege se face prin dispoziŃie emisã de cãtre directorul executiv 
al agenŃiei pentru ocuparea forŃei de muncã. 
    (2) Suma reprezentând dreptul prevãzut la art. 73^1 alin. (2) 
din lege, calculatã potrivit art. 70^5, se achitã prin sistemul 
de platã general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând 
indemnizaŃia de şomaj. 
    (3) Plata sumei prevãzute la alin. (2) se face titularului 
sau mandatarului acestuia, stabilit prin procurã specialã. 
    (4) EvidenŃierea absolvenŃilor care beneficiazã de dreptul 
prevãzut la art. 73^1 alin. (2) din lege şi a sumelor încasate de 
aceştia se face în baza de date a agenŃiilor pentru ocuparea 
forŃei de muncã, în mod distinct. 
 
    Art. 70^6 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
   ART. 70^7 
    (1) Sumele reprezentând drepturile prevãzute la art. 73^1 
alin. (1) şi (2) din lege, neîncasate de beneficiar, se prescriu 
la expirarea termenului general de prescripŃie de 3 ani, prevãzut 
de lege. 
    (2) Sumele prevãzute la alin. (1) plãtite fãrã temei legal, 
precum şi debitele create se recupereazã de la absolvenŃii care 
le-au primit în mod necuvenit, potrivit prevederilor legale. 
 
    Art. 70^7 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    CAP. VI 
    Stimularea mobilitatii forŃei de munca 
 
    ART. 71 
    Beneficiarii acestei mãsuri sunt numai somerii care primesc 
indemnizaŃie de şomaj. 
    ART. 72   
 
    (1) În cazul în care persoanele prevãzute la art. 71 se 
încadreazã la o distanŃã mai mare de 50 km faŃã de domiciliu, 
beneficiazã de o primã de încadrare neimpozabilã, egalã cu de 
douã ori valoarea indicatorului social de referinŃã al 
asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forŃei de muncã 
în vigoare la data acordãrii. 
 
    Alin. (1) al art. 72 a fost modificat de pct. 7 al art. V din 



HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
     (2) În cazul în care persoanele prevãzute la art. 71 se 
încadreazã, potrivit legii, într-o altã localitate şi ca urmare a 
acestui fapt îşi schimbã domiciliul, beneficiazã de o primã de 
instalare egalã cu de 7 ori valoarea indicatorului social de 
referinŃã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii 
forŃei de muncã în vigoare la data instalãrii. 
 
    Alin. (2) al art. 72 a fost modificat de pct. 7 al art. V din 
HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
 
    (3) Beneficiazã de drepturile prevãzute la alin. (1) şi (2) 
persoanele care se încadreazã în munca pe o perioada de cel puŃin 
12 luni. 
    ART. 73 
    (1) Drepturile prevãzute la art. 74 şi 75 din lege se acorda 
la cerere. 
    (2) Stabilirea şi încetarea drepturilor se fac în baza 
dispoziŃiilor emise de directorul executiv al agenŃiei pentru 
ocuparea forŃei de munca. 
    ART. 74 
    Plata drepturilor se asigura din bugetul asigurãrilor pentru 
şomaj. 
    ART. 75 
    (1) Persoanele îndreptãŃite sa primeascã aceste drepturi vor 
prezenta la agenŃia pentru ocuparea forŃei de munca urmãtoarele 
documente prevãzute la art. 45 din norme: 
    a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, 
respectiv în anexa nr. 12 la norme; 
    b) actul de identitate, în original şi în copie, care sa 
ateste domiciliul stabil; 
    c) dovada încadrãrii în munca printr-un act eliberat de 
angajator, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeazã 
sa îşi desfãşoare activitatea;   
    d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, 
conform modelului prezentat în anexa nr. 13 la norme, care 
constituie titlu executoriu. 
 
    Litera d) a alin. (1) al art. 75 a fost modificatã de pct. 37 
al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    (2) Copia de pe actul de identitate se certifica de cãtre 
funcŃionarul agenŃiei pentru ocuparea forŃei de munca pentru 
conformitate cu originalul, prin înscrierea pe copie a menŃiunii 
"conform cu originalul", urmatã de numele, prenumele şi semnãtura 
funcŃionarului şi de data la care s-a fãcut menŃiunea, şi se 
pãstreazã la dosar. 
    ART. 76 
    Pentru stabilirea distantei dintre localitatea de domiciliu 



şi localitatea în care beneficiarul urmeazã sa îşi desfãşoare 
activitatea, în vederea acordãrii drepturilor prevãzute la art. 
74 din lege, se va utiliza distanta pe ruta cea mai scurta. 
    ART. 77 
    Plata primei de încadrare sau de instalare se face prin 
sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor 
reprezentând indemnizaŃia de şomaj. 
    ART. 78 
    (1) Pentru persoanele care îşi schimba domiciliul în alt 
judeŃ, prevãzute la art. 45 alin. (3) din norme, dosarul care a 
stat la baza stabilirii şi plãŃii drepturilor se va transfera, în 
original, la agenŃia pentru ocuparea forŃei de munca în a carei 
raza îşi stabileşte noul domiciliu, iar la agenŃia pentru 
ocuparea forŃei de munca care a stabilit şi a acordat dreptul 
rãmâne dosarul cu copiile de pe acte. 
    (2) AgenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca care preiau 
dosarele persoanelor prevãzute la alin. (1) achitã în continuare 
drepturile prevãzute de lege şi urmãresc îndeplinirea de cãtre 
acestea a obligaŃiei ce le revine, potrivit legii, de a pãstra 
raporturile de munca pe o perioada de cel puŃin 12 luni. 
    ART. 79 
    (1) Lunar, pana la data de 15 a lunii pentru luna expiratã, 
beneficiarii drepturilor prevãzute la art. 74 şi 75 din lege sunt 
obligaŃi sa prezinte la agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca 
la care sunt înregistraŃi dovezile emise de angajator ca sunt 
încadraŃi. 
    (2) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori 
recomandate cu confirmare de primire. 
    (3) Beneficiarilor care nu prezintã sau nu transmit dovada 
menŃionatã la alin. (2) li se va cere, în scris, de cãtre agenŃia 
pentru ocuparea forŃei de munca sa prezinte aceasta dovada în 
termen de 15 zile de la data primirii comunicãrii. 
    (4) Dacã dupã doua astfel de comunicãri persoana nu prezintã 
actul doveditor, agenŃia pentru ocuparea forŃei de munca va 
contacta agentul economic cu care s-a încheiat raportul de munca 
sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acesteia, si, în 
funcŃie de constatãrile fãcute, se vor adopta mãsuri în 
conformitate cu prevederile legale.     
 
    ART. 80 
    Dacã raporturile de muncã sau de serviciu înceteazã într-o 
perioadã mai micã de 12 luni de la data încadrãrii în muncã, din 
motivele prevãzute la art. 76 alin. (1) din lege, sumele acordate 
conform art. 74 sau 75 din lege se vor recupera pe baza 
angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri 
executorii. 
 
    Art. 80 a fost modificat de pct. 38 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    



 CAP. VII 
    SubvenŃionarea locurilor de munca 
 
    SECłIUNEA 1 
    SubvenŃionarea cheltuielilor cu forta de munca, efectuate în 
cadrul realizãrii unor programe care au ca scop ocuparea 
temporarã a forŃei de munca din rândul şomerilor 
 
    ART. 81   
    (1) SubvenŃionarea locurilor de muncã potrivit art. 78 din 
lege este forma de stimulare adresatã angajatorilor, prin care se 
realizeazã finanŃarea din bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi 
din alte surse, alocate conform prevederilor legale, a 
cheltuielilor cu forŃa de muncã în cuantumul prevãzut la art. 79 
alin. (2) din lege. 
 
    Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de pct. 8 al art. V din 
HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
   
    (2) Cheltuielile prevãzute la alin. (1) sunt efectuate în 
cadrul realizãrii programelor de ocupare temporarã a forŃei de 
muncã din rândul şomerilor, pentru activitãŃi care au ca scop 
dezvoltarea comunitãŃilor locale. 
 
    Alin. (2) al art. 81 a fost modificat de pct. 39 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    ART. 82 
    Beneficiarii subvenŃiilor prevãzute la art. 78 din lege sunt 
angajatorii care încadreazã persoane neocupate, înregistrate la 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca, indiferent dacã 
beneficiazã sau nu de indemnizaŃie de şomaj.      
 
    ART. 83 
    ActivitãŃile care pot fi subvenŃionate din sursele prevãzute 
la art. 78 din lege sunt desfãşurate de autoritãŃi publice locale 
sau de angajatori în baza contractelor încheiate cu autoritãŃile 
administraŃiei publice locale cu respectarea reglementãrilor în 
vigoare privind achiziŃiile publice. 
    Art. 83 a fost modificat de pct. 40 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
           
    Art. 84 a fost abrogat de pct. 41 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
            
    Art. 85 a fost abrogat de pct. 41 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 



    ART. 86 
    Pentru a putea beneficia de subvenŃionarea locurilor de muncã 
din bugetul asigurãrilor pentru şomaj prin prestarea unei 
activitãŃi în scopul dezvoltãrii comunitãŃii locale, angajatorii 
trebuie sã facã, dupã caz, dovada cã: 
    a) au prevãzut în statut, respectiv în actul de înfiinŃare, 
activitatea respectivã; 
    b) sunt acreditaŃi/autorizaŃi, în condiŃiile legii, pentru 
derularea activitãŃii respective; 
    c) li s-au atribuit contractele de cãtre autoritãŃile 
administraŃiei publice locale cu respectarea reglementãrilor în 
vigoare privind achiziŃiile publice. 
 
    Art. 86 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    ART. 86^1 
    Acordarea mãsurii de sprijin prevãzute la art. 78 din lege, 
în situaŃia în care aceasta este de natura ajutorului de minimis, 
se face cu respectarea reglementãrilor aplicabile în domeniul 
ajutorului de minimis, în baza schemei de ajutor de minimis, 
elaboratã cu respectarea reglementãrilor în domeniu, instituitã 
prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea 
ForŃei de Muncã, care se publicã în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
    Art. 86^1 a fost introdus de pct. 9 al art. V din HOTĂRÂREA 
nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
285 din 30 aprilie 2009. 
 
    ART. 87 
    (1) Programele de ocupare temporarã a forŃei de munca din 
rândul şomerilor, denumite în continuare programe de ocupare, se 
întocmesc anual de agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca şi 
se prezintã, pentru aprobare, la consiliile locale comunale, 
orãşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi 
la consiliile judeŃene, respectiv la Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, ca autoritãŃi publice deliberative din 
localitãŃile şi judeŃele pentru care acestea au fost elaborate.   
 
    (2) Programele de ocupare anuale transmise de agenŃiile 
pentru ocuparea forŃei de muncã cuprind numãrul de locuri de 
muncã ce pot fi subvenŃionate în anul respectiv luând în 
considerare suma alocatã prin buget cu aceastã destinaŃie, precum 
şi perioada de încadrare în muncã a forŃei de muncã din rândul 
şomerilor, de maximum 12 luni. 
 
    Alin. (2) al art. 87 a fost modificat de pct. 43 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
   



    (3) Odatã cu aprobarea programelor de ocupare de cãtre 
autoritãŃile administraŃiei publice prevãzute la alin. (1) se 
împuterniceşte primarul sau, dupã caz, preşedintele consiliului 
judeŃean sã repartizeze, în limita numãrului de persoane 
prevãzute în programul de ocupare, locurile de muncã 
subvenŃionate, pe lucrãri şi activitãŃi pentru dezvoltarea 
comunitãŃii locale respective, şi sã le distribuie angajatorilor 
care le organizeazã, dupã caz, pe baza contractelor atribuite cu 
respectarea reglementãrilor în vigoare privind achiziŃiile 
publice. 
 
    Alin. (3) al art. 87 a fost modificat de pct. 16 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    ART. 88   
    (1) Angajatorii care doresc sã presteze activitãŃi pentru 
dezvoltarea comunitãŃilor locale vor depune propunerile lor la 
primarul localitãŃii sau, dupã caz, la preşedintele consiliului 
judeŃean, în scopul atribuirii contractelor cu respectarea 
reglementãrilor în vigoare privind achiziŃiile publice, precum şi 
al aprobãrii pentru repartizarea unui numãr de locuri de muncã 
subvenŃionate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 
 
    Alin. (1) al art. 88 a fost modificat de pct. 44 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    (2) Propunerile angajatorilor vor conŃine în mod expres 
necesarul de forta de munca structurat pe ocupaŃii sau meserii, 
calificãri şi niveluri de pregãtire. 
    (3) Primarul sau, dupã caz, preşedintele consiliului 
judeŃean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, 
aproba repartizarea locurilor de munca subvenŃionate. 
    ART. 89 
    Dupã aprobarea data pentru repartizarea numãrului de locuri 
de munca subvenŃionate pe angajatori, primarul sau, dupã caz, 
preşedintele consiliului judeŃean, respectiv primarul general al 
municipiului Bucureşti, comunica agenŃiei pentru ocuparea forŃei 
de munca numãrul de locuri de munca aprobat, pe fiecare 
angajator, şi durata pe care urmeazã sa fie încadrate în munca 
persoanele din rândul şomerilor şi solicita subvenŃionarea 
acestora din bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 
    ART. 90 
    (1) In urma primirii comunicãrii şi a solicitãrii de 
subventionare, prevãzutã la art. 89, agenŃiile pentru ocuparea 
forŃei de munca vor media şi vor repartiza someri, în vederea 
încadrãrii în munca, la angajatorii care au obŃinut aprobarea 
prevãzutã la art. 88 alin. (1), în limita locurilor din programul 
de ocupare. 
    (2) Dupã selecŃia şi încadrarea în munca a persoanelor 
repartizate de agenŃia pentru ocuparea forŃei de munca 



angajatorul va încheia cu aceasta o convenŃie în condiŃiile 
prevãzute la art. 49 alin. (1) din norme. 
 
    (3) În situaŃia în care din rândul persoanelor încadrate în 
muncã, pentru care a fost încheiatã convenŃia prevãzutã la alin. 
(2), existã persoane ale cãror raporturi de muncã înceteazã, în 
condiŃiile legii, înainte de expirarea duratei pentru care au 
fost încadrate în muncã, angajatorul poate încadra în muncã alte 
persoane din rândul şomerilor înregistraŃi în evidenŃele agenŃiei 
pentru ocuparea forŃei de muncã, cu condiŃia ca durata pentru 
care sunt încheiate contractele individuale de muncã ale acestora 
sã nu fie mai mare decât perioada cuprinsã între data încetãrii 
raporturilor de muncã şi data expirãrii duratei pentru care au 
fost încadrate în muncã persoanele ale cãror raporturi de muncã 
au încetat. 
 
    Alin. (3) al art. 90 a fost introdus de pct. 17 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
    (4) Contractele individuale de muncã pe duratã determinatã 
ale persoanelor încadrate în muncã în condiŃiile alin. (3), în 
copie, se anexeazã la actul adiŃional încheiat la convenŃia 
prevãzutã la alin. (2). 
 
    Alin. (4) al art. 90 a fost introdus de pct. 17 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
      
    ART. 91 
    (1) SubvenŃiile locurilor de munca prevãzute la art. 79 alin. 
(2) din lege se acorda angajatorilor pe o perioada de cel mult 12 
luni, pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de 
munca din rândul şomerilor, şi proporŃional cu timpul efectiv 
lucrat. 
    (2) SubvenŃiile se acorda şi pentru perioadele în care 
persoana se afla în concediu de odihna. 
   
    (3) Valoarea indicatorului social de referinŃã al 
asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forŃei de muncã, 
avut în vedere la acordarea subvenŃiilor, este valoarea 
indicatorului social de referinŃã al asigurãrilor pentru şomaj şi 
stimulãrii ocupãrii forŃei de muncã în vigoare în luna pentru 
care se face plata. 
 
    Alin. (3) al art. 91 a fost modificat de pct. 10 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
------------ 
    Art. 91 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002 
, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002. 
 



    ART. 92 
    (1) Pentru finanŃarea cheltuielilor cu forta de munca 
incadrata din rândul şomerilor angajatorii vor depune lunar la 
primar sau, dupã caz, la preşedintele consiliului judeŃean ori la 
primarul general al municipiului Bucureşti urmãtoarele documente: 
    a) cerere de finanŃare;   
    b) statele de platã, care sã prevadã distinct drepturile 
salariale ale persoanelor pentru care se acordã subvenŃia din 
bugetul asigurãrilor pentru şomaj, acordatã potrivit art. 79 din 
lege, iar în perioada 1 noiembrie-31 martie sã prevadã şi 
contribuŃiile de asigurãri sociale datorate de angajator pentru 
persoanele respective, calculate la valoarea indicatorului social 
de referinŃã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii 
forŃei de muncã în vigoare în luna pentru care se face plata. 
 
    Litera b) a alin. (1) al art. 92 a fost modificatã de pct. 11 
al art. V din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
 
    c) raport tehnic privind execuŃia lucrãrii. 
 
    d) un raport financiar privind contravaloarea lucrãrilor 
efectuate în luna respectivã. 
 
    Litera d) a alin. (1) al art. 92 a fost introdusã de pct. 45 
al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
   
    (2) Cererea de finanŃare, raportul tehnic privind execuŃia 
lucrãrii şi raportul financiar se depun de angajator la 
autoritatea administraŃiei publice locale pânã la data de 3 a 
lunii urmãtoare celei pentru care se solicitã finanŃarea, iar 
statele de platã se depun pânã la data de 15 a lunii urmãtoare 
celei pentru care se solicitã finanŃarea. 
 
    Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 46 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
   
    ART. 93 
    (1) Primarul sau, dupã caz, preşedintele consiliului judeŃean 
ori primarul general al municipiului Bucureşti avizeazã cererile 
de finanŃare, iar angajatorii le depun împreunã cu o copie de pe 
raportul tehnic privind execuŃia lucrãrii şi cu raportul 
financiar, cel mai târziu pânã la data de 5 a lunii urmãtoare 
celei pentru care se solicitã finanŃarea, la agenŃia pentru 
ocuparea forŃei de muncã judeŃeanã sau a municipiului Bucureşti. 
    (2) Pânã cel mai târziu la data de 15 a lunii urmãtoare celei 
pentru care se solicitã finanŃarea, angajatorii vor depune la 
agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncã judeŃeanã sau a 
municipiului Bucureşti copii de pe statele de platã semnate. 
    (3) Autoritatea administraŃiei publice locale va depune la 



agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncã judeŃeanã sau a 
municipiului Bucureşti solicitarea pentru acordarea subvenŃiei 
prevãzute la art. 79 alin. (2) din lege, cel mai târziu pânã la 
data de 5 a lunii urmãtoare celei pentru care se solicitã 
finanŃarea. 
    (4) AgenŃia pentru ocuparea forŃei de muncã judeŃeanã sau a 
municipiului Bucureşti va vira angajatorilor sumele aferente 
subvenŃiilor cel târziu pânã la data de 10 a lunii urmãtoare 
celei pentru care se solicitã finanŃarea. 
 
    Art. 93 a fost modificat de pct. 47 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    SECłIUNEA a 2-a 
    Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munca a 
absolvenŃilor instituŃiilor de învãŃãmânt 
 
    ART. 94   
 
    (1) Beneficiarii subvenŃiilor de la bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj, prevãzute la art. 80 din lege, sunt angajatorii 
care încadreazã în muncã, pe perioadã nedeterminatã, absolvenŃi 
ai instituŃiilor de învãŃãmânt, care la data absolvirii studiilor 
nu aveau raporturi de muncã sau de serviciu. 
 
    Alin. (1) al art. 94 a fost modificat de pct. 48 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    (2) Prin instituŃiile de învãŃãmânt prevãzute la art. 80 din 
lege se înŃelege unitãŃile de învãŃãmânt pentru învãŃãmântul 
preuniversitar şi instituŃiile de învãŃãmânt pentru învãŃãmântul 
superior, autorizate sau acreditate, potrivit legii. 
    ART. 95 
    La solicitarea angajatorilor care doresc sa încadreze 
absolvenŃi ai instituŃiilor de învãŃãmânt, agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de munca vor prezenta liste cu absolvenŃi ai 
ultimei promotii, înregistraŃi în evidentele acestora.     
   ART. 96 
    (1) Angajatorii care încadreazã în muncã absolvenŃi ai 
instituŃiilor de învãŃãmânt în condiŃiile art. 80 din lege vor 
încheia cu agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã o convenŃie, 
conform modelului prevãzut în anexa nr. 15 la norme, în termenul 
de decãdere de 12 luni de la data absolvirii studiilor prevãzut 
la art. 52 din norme. 
    (2) Data absolvirii studiilor, prevãzutã la alin. (1), este 
data de întâi a lunii urmãtoare celei înscrise în diplomã sau, 
dupã caz, în certificatul de studii eliberat de cãtre instituŃia 
de învãŃãmânt, de stat sau particular, autorizatã sau acreditatã 
în condiŃiile legii, dacã în cuprinsul acestora nu se specificã, 
în mod expres, o anumitã datã de absolvire. 



 
    Art. 96 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    ART. 97 
    In vederea încheierii convenŃiei angajatorii vor depune la 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca urmãtoarele documente: 
    a) tabel nominal cu absolvenŃii instituŃiilor de învãŃãmânt 
încadraŃi în munca, conform prevederilor art. 80 din lege, 
conform modelului anexei la anexa nr. 15 la norme; 
    b) certificate eliberate de organul competent potrivit 
dispoziŃiilor legale, care sa dovedeascã handicapul pentru 
persoanele prevãzute la art. 80 alin. (2) din lege. 
    c) actul de identitate al absolventului, în copie; 
 
    Litera c) a art. 97 a fost introdusã de pct. 49 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    d) actul în baza cãruia au fost încadraŃi în muncã, în copie; 
    Litera d) a art. 97 a fost introdusã de pct. 49 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    e) actul de absolvire a instituŃiei de învãŃãmânt, în copie; 
 
    Litera e) a art. 97 a fost introdusã de pct. 49 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    f) declaraŃie pe propria rãspundere a absolventului cã la 
data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncã sau de 
serviciu; 
 
    Litera f) a art. 97 a fost introdusã de pct. 49 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    g) declaraŃie pe propria rãspundere a angajatorului, din care 
sã rezulte cã posturile pe care au fost încadraŃi absolvenŃi în 
condiŃiile art. 80 din lege nu sunt posturi de muncã reînfiinŃate 
în mai puŃin de 6 luni de la desfiinŃarea acestora. 
 
    Litera g) a art. 97 a fost introdusã de pct. 49 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    h) declaraŃie pe propria rãspundere a angajatorului, din care 
sã rezulte cã absolvenŃii încadraŃi în condiŃiile art. 80 din 
lege nu efectueazã rezidenŃiatul şi/sau nu mai au obligaŃia de a 
lucra în unitatea sanitarã pe o perioadã egalã cu durata 
finanŃãrii rezidenŃiatului şi/sau angajatorul nu mai beneficiazã 
pentru absolvenŃii respectivi de alte mãsuri de stimulare 
prevãzute de lege sau de subvenŃii, indiferent de forma lor, de 



la bugetul general consolidat, Fondul naŃional unic de asigurãri 
sociale de sãnãtate, bugetele locale, alte bugete şi fonduri de 
stat sau locale, dupã caz. 
 
    Litera h) a art. 97 a fost introdusã de pct. 20 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
    
    ART. 98 
     
 
 
    (1) Mãsurile de stimulare prevãzute la art. 80 din lege se 
acordã angajatorilor lunar, pe o perioadã de 12 luni şi, 
respectiv, de 18 luni în cazul absolvenŃilor din rândul 
persoanelor cu handicap de la data încheierii convenŃiei 
prevãzute la art. 96, şi constau în: 
    a) scutirea, potrivit legii, de la plata contribuŃiei 
angajatorului aferente absolvenŃilor încadraŃi, pe care acesta 
este obligat sã o vireze lunar la bugetul asigurãrilor pentru 
şomaj, potrivit art. 26 din lege; 
    b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare în cuantumul 
prevãzut la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din lege. 
 
    Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 12 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
   
    (2) Suma reprezentând scutirea prevãzutã la alin. (1) lit. a) 
se determinã prin aplicarea cotei contribuŃiei datorate de 
angajator la bugetul asigurãrilor pentru şomaj asupra sumei 
veniturilor care constituie baza de calcul a contribuŃiei 
individuale la bugetul asigurãrilor pentru şomaj a absolvenŃilor 
încadraŃi pentru care se încheie convenŃia. 
 
    Alin. (2) al art. 98 a fost modificat de pct. 12 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
    (3) Suma lunarã se acordã angajatorilor proporŃional cu 
timpul efectiv lucrat în luna respectivã de absolvenŃii încadraŃi 
în baza convenŃiei prevãzute la art. 96. 
    (4) Mãsurile de stimulare prevãzute la art. 80 din lege se 
acordã şi pentru perioada concediului de odihnã. 
    (5) În perioada în care raporturile de muncã sau de serviciu 
ale absolvenŃilor încadraŃi în baza convenŃiei prevãzute la art. 
96 sunt suspendate, mãsurile de stimulare prevãzute la art. 80 
din lege nu se acordã. 
    (6) Perioada de suspendare a raporturilor de muncã sau de 
serviciu nu face parte din perioada de acordare a mãsurilor de 
stimulare. 
    (7) Mãsurile de stimulare prevãzute la art. 80 din lege nu se 
acordã pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaraŃia 



lunarã privind evidenŃa nominalã a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor 
de platã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj aferentã lunii 
respective şi documentele prevãzute de lege pentru verificarea şi 
acordarea sumelor cuvenite pentru luna respectivã pânã la 
expirarea termenului legal pentru depunerea declaraŃiei lunare 
aferente lunii respective sau le completeazã altfel decât 
potrivit prevederilor legale ori cu date eronate. 
 
    (7^1) Prin excepŃie de la prevederile alin. (7), mãsurile de 
stimulare prevãzute la art. 80 din lege se acordã pentru luna 
pentru care documentele prevãzute la alin. (7) sunt corectate şi 
depuse pânã la expirarea termenului prevãzut de lege pentru 
depunerea declaraŃiei lunare privind evidenŃa nominalã a 
asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de platã la bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj aferente lunii respective. 
    Alin. (7^1) al art. 98 a fost introdus de pct. 13 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
 
    (8) Perioada pentru care nu se acordã mãsurile de stimulare 
prevãzute la art. 80 din lege din motivele prevãzute la alin. (7) 
face parte din perioada de acordare a mãsurilor de stimulare 
prevãzutã la alin. (1). 
 
    Art. 98 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
     
    ART. 99 
    (1) Sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege se acordã 
angajatorilor conform procedurii prevãzute la art. 61 din norme. 
      
    (2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 
din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligaŃia de a 
depune în termenul prevãzut de lege declaraŃia privind 
obligaŃiile de platã a contribuŃiilor sociale, impozitului pe 
venit şi evidenŃa nominalã a persoanelor asigurate aferentã lunii 
respective, potrivit titlului IX^2 «ContribuŃii sociale 
obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, iar la agenŃia pentru ocuparea forŃei de 
muncã judeŃeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, urmãtoarele 
documente: 
    a) tabelul nominal întocmit conform modelului prevãzut în 
anexa nr. 16 la norme; 
    b) pontajul şi statul de platã pentru luna respectivã, în 
copie certificatã de angajator. 
 
    Alin. (2) al art. 99 a fost modificat de pct. 3 al art. II 
din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011. 
   
 



 
    (3) Angajatorii care nu depun documentele prevãzute la alin. 
(2) în termen sau le completeazã altfel decât potrivit 
prevederilor legale ori cu date eronate, precum şi angajatorii 
care au depus documentele prevãzute la alin. (2) completate 
altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate şi 
nu le corecteazã şi depun în termen nu beneficiazã de sumele 
cuvenite potrivit art. 80 din lege pentru luna respectivã. 
 
    Alin. (3) al art. 99 a fost modificat de pct. 14 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
 
    (4) Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a 
beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege se fac în 
baza dispoziŃiilor emise de directorul executiv al agenŃiei 
pentru ocuparea forŃei de muncã. 
    (5) Debitele provenite din acordarea mãsurilor de stimulare 
prevãzute la art. 80 din lege se recupereazã potrivit 
prevederilor legale. 
 
    Art. 99 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    ART. 100 
    (1) Angajatorii care încadreazã în munca absolvenŃi şi care 
încheie convenŃii cu agenŃiile pentru ocuparea forŃei de munca 
sunt obligaŃi sa menŃinã raporturile de munca sau de serviciu ale 
acestora cel puŃin 3 ani de la data încadrãrii.   
 
    (2) Dacã în perioada prevãzutã la alin. (1) raporturile de 
muncã sau de serviciu ale absolvenŃilor înceteazã din motivele 
prevãzute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat 
sã restituie în totalitate agenŃiilor pentru ocuparea forŃei de 
muncã sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de 
referinŃã a Bãncii NaŃionale a României în vigoare la data 
încetãrii raporturilor de muncã sau de serviciu. 
 
    Alin. (2) al art. 100 a fost modificat de pct. 52 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
   
 
    Alin. (3) al art. 100 a fost abrogat de pct. 53 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
   
 
    Alin. (4) al art. 100 a fost abrogat de pct. 53 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 



    ART. 101 
      (1) Angajatorii care încadreazã în muncã, potrivit 
prevederilor legale, absolvenŃi ai facultãŃilor de medicinã, 
medicinã dentarã şi farmacie, licenŃiaŃi anterior promoŃiei 2005, 
care au întrerupt perioada de efectuare a stagiaturii, 
beneficiazã, în vederea completãrii acesteia în condiŃiile legii, 
de drepturile prevãzute în OrdonanŃa Guvernului nr. 12/2008 
privind organizarea şi finanŃarea rezidenŃiatului, aprobatã cu 
modificãri şi completãri prin Legea nr. 179/2008. 
 
    Alin. (1) al art. 101 a fost modificat de pct. 15 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
   
    (2) Angajatorii care încadreazã în muncã în vederea 
efectuãrii rezidenŃiatului absolvenŃi, în temeiul OrdonanŃei 
Guvernului nr. 12/2008, aprobatã cu modificãri şi completãri prin 
Legea nr. 179/2008, beneficiazã de mãsurile prevãzute în aceastã 
ordonanŃã. 
 
    Alin. (2) al art. 101 a fost modificat de pct. 15 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
 
    (3) Angajatorii care încadreazã în muncã absolvenŃi ai 
facultãŃilor de medicinã, medicinã dentarã şi farmacie, cu 
excepŃia celor care efectueazã rezidenŃiatul potrivit legii sau 
care au obligaŃia de a lucra în unitatea sanitarã cel puŃin o 
perioadã egalã cu durata finanŃãrii rezidenŃiatului, beneficiazã, 
în condiŃiile legii, de mãsurile de stimulare prevãzute la art. 
80 din lege, în mãsura în care nu beneficiazã pentru absolvenŃii 
respectivi de alte mãsuri de stimulare prevãzute de lege. 
 
    Art. 101 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    ART. 102 
    (1) In perioada celor 3 ani prevãzuŃi la art. 84 din lege, în 
care angajatorii beneficiazã de subvenŃiile prevãzute la art. 80 
din lege, se pot organiza în condiŃiile legii, pentru absolvenŃii 
încadraŃi, forme de pregãtire profesionalã.   
 
    Alin. (2) al art. 102 a fost abrogat de pct. 54 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    (3) Angajatorii care organizeazã forme de pregãtire 
profesionalã vor încheia cu agenŃiile pentru ocuparea forŃei de 
munca un act adiŃional la convenŃia prevãzutã la art. 96, conform 
modelului prevãzut în anexa nr. 17 la norme.      
 



 
    (4) Decontarea cheltuielilor aferente pregãtirii profesionale 
a absolvenŃilor care au promovat examenul de absolvire se face la 
finalizarea cursurilor, în baza urmãtoarelor documente: 
    a) tabelul nominal cu absolvenŃii care au promovat examenul 
de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 18 la 
norme; 
    b) Certificatul de calificare profesionalã sau Certificatul 
de absolvire, în copie; 
    c) devizul cheltuielilor pe cursant. 
 
    Alin. (4) al art. 102 a fost modificat de pct. 55 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    SECłIUNEA a 3-a   
     
   SubvenŃii acordate angajatorilor care încadreazã în muncã 
persoane în vârstã de peste 45 de ani sau pãrinŃi unici 
susŃinãtori ai familiilor monoparentale, precum şi angajatorilor 
care, în raport cu numãrul de angajaŃi, nu au obligaŃia de a 
încadra în muncã persoane cu handicap şi încadreazã persoane din 
aceastã categorie 
    Titlul SecŃiunii a 3-a din Cap. VII a fost modificat de pct. 
24 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 
2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    ART. 103 
    Beneficiazã de subvenŃii conform art. 85 din lege:   
 
    a) angajatorii care încadreazã pe duratã nedeterminatã şomeri 
în vârstã de peste 45 de ani sau şomeri pãrinŃi unici susŃinãtori 
ai familiilor monoparentale; 
 
    Litera a) a art. 103 a fost modificatã de pct. 25 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
   
    b) angajatorii care, în raport cu numãrul de angajaŃi, nu au 
obligaŃia, potrivit legii, de a încadra în muncã persoane cu 
handicap şi încadreazã pe duratã nedeterminatã persoane din 
aceastã categorie; 
 
    Litera b) a art. 103 a fost modificatã de pct. 5 al art. I 
din HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005. 
    c) angajatorii care încadreazã în muncã, potrivit legii, 
şomeri care în termen de cel mult 3 ani de la data angajãrii 
îndeplinesc condiŃiile pentru a solicita pensia anticipatã 
parŃialã sau de acordare a pensiei pentru limitã de vârstã, dacã 
nu îndeplinesc condiŃiile de a solicita pensia anticipatã 
parŃialã. 



    Litera c) a art. 103 a fost introdusã de pct. 56 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    d) angajatorii care, în raport cu numãrul de angajaŃi, şi-au 
îndeplinit obligaŃia legalã de a angaja persoane cu handicap şi 
încadreazã pe duratã nedeterminatã persoane din aceastã 
categorie; 
 
    Litera d) a art. 103 a fost introdusã de pct. 16 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
      
    Art. 103^1 a fost abrogat de pct. 17 al art. V din HOTĂRÂREA 
nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
285 din 30 aprilie 2009. 
    
    ART. 104 
    La solicitarea angajatorilor care doresc sã încadreze 
persoane din rândul celor prevãzute la art. 103, agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de muncã vor prezenta liste cuprinzând persoanele 
înregistrate în evidenŃele proprii, care fac parte din aceste 
categorii şi care corespund din punct de vedere al calificãrii 
profesionale. 
 
    Art. 104 a fost modificat de pct. 57 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    
    ART. 105 
    (1) Pentru acordarea drepturilor prevãzute la art. 85 din 
lege angajatorii vor încheia cu agenŃiile pentru ocuparea forŃei 
de muncã o convenŃie, conform modelului prevãzut în anexa nr. 19 
la norme, în termenul de decãdere de 12 luni de la data angajãrii 
persoanelor din categoriile respective, prevãzut la art. 59 din 
norme. 
    (2) În vederea încheierii convenŃiei prevãzute la alin. (1) 
angajatorii vor depune documentele prevãzute la art. 59 alin. (3) 
din norme. 
 
    Art. 105 a fost modificat de pct. 26 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
    ART. 105^1 
    (1) Pentru acordarea drepturilor prevãzute la art. 85 alin. 
(5) din lege, calculul datelor la care persoana îndeplineşte 
condiŃiile pentru a solicita pensie anticipatã parŃialã sau de 
acordare a pensiei pentru limitã de vârstã revine angajatorului 
care îşi asumã rãspunderea pentru datele comunicate. 
    (2) La calculul datelor prevãzute la alin. (1) angajatorul va 
avea în vedere condiŃiile existente la data angajãrii, respectiv 
vârsta persoanei, stagiul de cotizare în sistemul asigurãrilor 



sociale de stat şi locul de muncã pe care a fost încadratã 
persoana. 
    (3) AgenŃia pentru ocuparea forŃei de muncã judeŃeanã, 
respectiv a municipiului Bucureşti, verificã pe baza documentelor 
prezentate de angajator corectitudinea calculului prevãzut la 
alin. (1). 
 
    Art. 105^1 a fost introdus de pct. 58 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    
    ART. 106 
    (1) Sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege se acordã 
angajatorilor conform procedurii prevãzute la art. 61 din norme. 
    (2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 85 
din lege, aferente unei luni, angajatorii au obligaŃia de a 
depune în termenul prevãzut de lege declaraŃia privind 
obligaŃiile de platã a contribuŃiilor sociale, impozitului pe 
venit şi evidenŃa nominalã a persoanelor asigurate aferentã lunii 
respective, potrivit titlului IX^2 «ContribuŃii sociale 
obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, iar la agenŃia pentru ocuparea forŃei de 
muncã judeŃeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, urmãtoarele 
documente: 
    a) tabelul nominal întocmit conform modelului prevãzut la 
anexa nr. 20 la norme; 
    b) pontajul şi statul de platã pentru luna respectivã, în 
copie certificatã de angajator; 
    c) declaraŃie pe propria rãspundere datã prin reprezentantul 
legal al angajatorului, din care sã rezulte cã, în raport cu 
numãrul de angajaŃi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaŃia, 
potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv cã nu 
are, potrivit legii, obligaŃia de a angaja persoane cu handicap, 
în situaŃia angajatorilor care încadreazã în muncã persoane cu 
handicap. 
 
    Alin. (2) al art. 106 a fost modificat de pct. 4 al art. II 
din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011. 
   
    (3) Angajatorii care nu depun documentele prevãzute la alin. 
(2) în termen sau le completeazã altfel decât potrivit 
prevederilor legale ori cu date eronate, precum şi angajatorii 
care au depus documentele prevãzute la alin. (2) completate 
altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate şi 
nu le corecteazã şi depun în termen nu beneficiazã de sumele 
cuvenite potrivit art. 85 din lege pentru luna respectivã. 
 
    Alin. (3) al art. 106 a fost modificat de pct. 19 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
 



    (4) Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a 
beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege se fac în 
baza dispoziŃiilor emise de directorul executiv al agenŃiei 
pentru ocuparea forŃei de muncã. 
    (5) Debitele provenite din acordarea mãsurilor de stimulare 
prevãzute la art. 85 din lege se recupereazã potrivit 
prevederilor legale. 
 
    Art. 106 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
    
    ART. 107 
     
    (1) Mãsurile de stimulare prevãzute la art. 85 alin. (1) şi 
(2) din lege se acordã angajatorilor pe o perioadã de 12 luni de 
la data încheierii convenŃiei şi constau în: 
    a) scutirea, potrivit legii, de la plata contribuŃiei 
angajatorului aferente persoanelor încadrate din categoriile 
prevãzute la art. 85 alin. (1) din lege, pe care acesta este 
obligat sã o vireze lunar la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, 
potrivit art. 26 din lege; 
    b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare egale cu 
valoarea indicatorului social de referinŃã al asigurãrilor pentru 
şomaj şi stimulãrii ocupãrii forŃei de muncã în vigoare în luna 
pentru care se face plata. 
 
    Alin. (1) al art. 107 a fost modificat de pct. 20 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
   
    (2) Suma reprezentând scutirea prevãzutã la alin. (1) lit. a) 
se determinã prin aplicarea cotei contribuŃiei datorate de 
angajator la bugetul asigurãrilor pentru şomaj asupra sumei 
veniturilor care constituie baza de calcul a contribuŃiei 
individuale la bugetul asigurãrilor pentru şomaj a persoanelor 
încadrate din categoriile prevãzute la art. 85 alin. (1) din 
lege, pentru care se încheie convenŃia. 
 
    Alin. (2) al art. 107 a fost modificat de pct. 20 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
   
    Alin. (3) al art. 107 a fost abrogat de pct. 21 al art. V din 
HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
  
    (4) Mãsura de stimulare prevãzutã la art. 85 alin. (5) din 
lege se acordã angajatorilor pe perioada angajãrii, de la data 
încheierii convenŃiei pânã la data îndeplinirii condiŃiilor de 
pensionare, şi constã în acordarea, potrivit legii, a unei sume 
lunare egale cu valoarea indicatorului social de referinŃã al 



asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forŃei de muncã 
în vigoare în luna pentru care se face plata. 
 
    Alin. (4) al art. 107 a fost modificat de pct. 22 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
 
    (5) Suma lunarã se acordã angajatorilor proporŃional cu 
timpul efectiv lucrat în luna respectivã de persoanele încadrate 
în baza convenŃiei prevãzute la art. 105. 
    (6) Mãsurile de stimulare prevãzute la art. 85 din lege se 
acordã şi pentru perioada concediului de odihnã. 
    (7) În perioada în care raporturile de muncã sau de serviciu 
ale persoanelor încadrate în baza convenŃiei prevãzute la art. 
105 sunt suspendate, mãsurile de stimulare prevãzute la art. 85 
din lege nu se acordã. 
    (8) Perioada de suspendare a raporturilor de muncã sau de 
serviciu nu face parte din perioada de acordare a mãsurilor de 
stimulare. 
    (9) Mãsurile de stimulare prevãzute la art. 85 din lege nu se 
acordã pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaraŃia 
lunarã privind evidenŃa nominalã a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor 
de platã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj aferentã lunii 
respective şi documentele prevãzute de lege pentru verificarea şi 
acordarea sumelor cuvenite pentru luna respectivã pânã la 
expirarea termenului legal pentru depunerea declaraŃiei lunare 
aferente lunii respective sau le completeazã altfel decât 
potrivit prevederilor legale ori cu date eronate. 
 
    (9^1) Prin excepŃie de la prevederile alin. (9), mãsurile de 
stimulare prevãzute la art. 85 din lege se acordã pentru luna 
pentru care documentele prevãzute la alin. (9) sunt corectate şi 
depuse pânã la expirarea termenului prevãzut de lege pentru 
depunerea declaraŃiei lunare privind evidenŃa nominalã a 
asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de platã la bugetul asigurãrilor 
pentru şomaj aferente lunii respective. 
 
    Alin. (9^1) al art. 107 a fost introdus de pct. 23 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
 
    (10) Perioada pentru care nu se acordã mãsurile de stimulare 
prevãzute la art. 85 din lege din motivele prevãzute la alin. (9) 
face parte din perioada de acordare a acestor mãsuri de 
stimulare. 
 
    Art. 107 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
      
 
 



    ART. 108 
    (1) Angajatorii care încadreazã în muncã persoanele prevãzute 
la art. 85 alin. (1) şi (2) din lege şi care încheie convenŃii cu 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã sunt obligaŃi sã 
menŃinã raporturile de muncã sau de serviciu ale acestora cel 
puŃin 2 ani de la data încadrãrii. 
    (2) Dacã în perioada menŃionatã la alin. (1) raporturile de 
muncã sau de serviciu înceteazã din motivele prevãzute la art. 83 
alin. (2) din lege, angajatorul este obligat sã restituie în 
totalitate sumele încasate pentru fiecare persoanã plus dobânda 
de referinŃã a Bãncii NaŃionale a României în vigoare la data 
încetãrii raporturilor de muncã sau de serviciu. 
 
    Art. 108 a fost modificat de pct. 63 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    CAP. VIII   
 
    Acordarea din bugetul asigurãrilor pentru şomaj de credite în 
condiŃii avantajoase şi fonduri nerambursabile 
 
    Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 64 al articolului 
unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
        
     ART. 109 
    (1) Pot fi beneficiari ai creditelor acordate, în condiŃii 
avantajoase, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj urmãtoarele 
persoane juridice sau fizice: 
    a) întreprinderile mici sau mijlocii, inclusiv 
microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Legea nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinŃãrii şi dezvoltãrii 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare; 
    b) unitãŃile cooperatiste reprezentate de societãŃi 
cooperative meşteşugãreşti şi societãŃi cooperative de consum, 
care sunt organizate şi funcŃioneazã conform prevederilor Legii 
nr. 1/2005 privind organizarea şi funcŃionarea cooperaŃiei; 
    c) întreprinderile economice reprezentate de întreprinderi 
individuale şi întreprinderi familiale care se constituie şi 
funcŃioneazã conform OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 
44/2008 privind desfãşurarea activitãŃilor economice de cãtre 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale; 
    d) persoanele fizice autorizate, conform prevederilor 
OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 44/2008; 
    e) şomerii care se obligã sã înfiinŃeze întreprinderi mici şi 
mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, unitãŃi cooperatiste 
reprezentate de societãŃi cooperative meşteşugãreşti şi societãŃi 
cooperative de consum, întreprinderi individuale, întreprinderi 
familiale, sau desfãşoarã o activitate economicã în calitate de 



persoane fizice autorizate; 
    f) persoane în vârstã de pânã la 30 de ani, care au statut de 
student pentru prima datã şi urmeazã studiile la cursuri de zi la 
o instituŃie de învãŃãmânt superior de stat sau particular, 
autorizatã ori acreditatã, în condiŃiile legii, care înfiinŃeazã 
sau dezvoltã, individual ori împreunã cu alŃi studenŃi care 
îndeplinesc condiŃiile prevãzute de lege, întreprinderi mici şi 
mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, unitãŃi cooperatiste 
reprezentate de societãŃi cooperative meşteşugãreşti şi societãŃi 
cooperative de consum, întreprinderi individuale, întreprinderi 
familiale, sau desfãşoarã o activitate economicã în calitate de 
persoane fizice autorizate. 
    (2) Pot fi beneficiari de fonduri nerambursabile, în 
condiŃiile legii, urmãtoarele persoane juridice sau fizice: 
    a) întreprinderile mici sau mijlocii, inclusiv 
microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Legea nr. 
346/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
    b) unitãŃile cooperatiste reprezentate de societãŃi 
cooperative meşteşugãreşti şi societãŃi cooperative de consum, 
care sunt organizate şi funcŃioneazã conform prevederilor Legii 
nr. 1/2005; 
    c) întreprinderile economice reprezentate de întreprinderi 
individuale şi întreprinderi familiale care se constituie şi 
funcŃioneazã conform OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 
44/2008; 
    d) şomerii care au dobândit calitatea de persoanã fizicã 
autorizatã. 
 
    Art. 109 a fost modificat de pct. 24 al art. V din HOTĂRÂREA 
nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
285 din 30 aprilie 2009. 
    
   ART. 110 
    (1) CondiŃiile de acordare şi rambursare a creditelor, de 
acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a 
garanŃiilor, organizare şi desfãşurarea licitaŃiilor pentru 
desemnarea bãncilor şi a agenŃiilor autorizate sã acorde credite, 
respectiv fonduri nerambursabile din bugetul asigurãrilor pentru 
şomaj, se vor stabili prin norme metodologice comune ale 
Ministerului Muncii, SolidaritãŃii Sociale şi Familiei şi Bãncii 
NaŃionale a României, care se publicã în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
    (2) Acordarea din bugetul asigurãrilor pentru şomaj de 
credite în condiŃii avantajoase şi fonduri nerambursabile se face 
cu respectarea reglementãrilor aplicabile în domeniul ajutorului 
de minimis, în baza schemelor de ajutor de minimis, elaborate cu 
respectarea reglementãrilor în domeniu, instituite prin ordin al 
preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncã, 
care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 



    Alin. (2) al art. 110 a fost introdus de pct. 25 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
------------- 
    Art. 110 a fost modificat de pct. 68 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    CAP. IX 
    FacilitãŃi acordate angajatorilor 
     
    ART. 111 
    Beneficiazã de reducerea sumei reprezentând contribuŃia 
datoratã potrivit art. 26 din lege bugetului asigurãrilor pentru 
şomaj angajatorii care încadreazã în muncã persoane din rândul 
şomerilor înregistraŃi la agenŃiile pentru ocuparea forŃei de 
muncã şi le menŃin în activitate o perioadã de cel puŃin 6 luni 
de la data angajãrii. 
 
    Art. 111 a fost modificat de pct. 26 al art. V din HOTĂRÂREA 
nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
285 din 30 aprilie 2009. 
 
    ART. 112 
    (1) Reducerea contribuŃiei consta în diminuarea sumei 
datorate lunar de cãtre angajator cu 0,5% pentru fiecare procent 
din ponderea personalului nou-angajat, în condiŃiile prevãzute la 
art. 111, din numãrul mediu scriptic de personal încadrat cu 
contract individual de munca din anul respectiv.   
 
    Alin. (2) al art. 112 a fost abrogat de pct. 30 al 
articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, 
publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
    
  ART. 113 
    (1) Reducerea sumei reprezentând contribuŃia de 2,5% datoratã 
bugetului asigurãrilor pentru şomaj, în condiŃiile art. 93 din 
lege, se acordã la cererea angajatorilor, al cãrei model este 
prezentat în anexa nr. 21 la norme, însoŃitã de urmãtoarele 
documente: 
    a) tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncã din 
rândul şomerilor înregistraŃi la agenŃiile pentru ocuparea forŃei 
de muncã judeŃene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe care 
le-a menŃinut în activitate o perioadã de cel puŃin 6 luni; 
    b) contractele individuale de muncã, în copie, ale 
persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevãzut la lit. a). 
    (2) Nedepunerea documentelor prevãzute la alin. (1) în 
termenul prevãzut la art. 62 alin. (1^1) din norme atrage 
încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea 
sumei reprezentând contribuŃia de 2,5% datoratã bugetului 
asigurãrilor pentru şomaj, prevãzutã la art. 93 din lege. 
 



    Art. 113 a fost modificat de pct. 31 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    ART. 114 
    Calculul reducerii contribuŃiei se face de angajator, care 
îşi asuma rãspunderea pentru datele comunicate, în conformitate 
cu prevederile art. 62 din norme.    
 
 
    ART. 115 
    (1) AgenŃia pentru ocuparea forŃei de muncã verificã, pe baza 
documentelor prezentate de angajatori, corectitudinea calculelor 
privind reducerea contribuŃiei datorate. 
    (2) Reducerea contribuŃiei datorate se acordã conform 
procedurii prevãzute la art. 61 din norme, dupã caz: 
    a) începând din anul fiscal urmãtor celui în care s-au 
împlinit cele 6 luni cât au fost menŃinuŃi în activitate şomerii 
încadraŃi, în situaŃia în care angajatorul solicitã reducerea 
contribuŃiei în anul împlinirii celor 6 luni; 
    b) din luna urmãtoare solicitãrii reducerii, în situaŃia în 
care angajatorul solicitã reducerea în anul fiscal urmãtor celui 
în care s-au împlinit cele 6 luni cât au fost menŃinuŃi în 
activitate şomerii încadraŃi, în termenul prevãzut la art. 62 din 
norme. 
   
    (3) Pentru a beneficia lunar, pe o perioadã de 6 luni, de 
suma reprezentând reducerea contribuŃiei datorate, calculatã 
potrivit art. 62 alin. (3) din norme, angajatorii au obligaŃia de 
a deduce, în condiŃiile legii, aceastã sumã şi de a depune 
declaraŃia lunarã privind obligaŃiile de platã a contribuŃiilor 
sociale, impozitului pe venit şi evidenŃa nominalã a persoanelor 
asigurate aferentã lunii respective, potrivit titlului IX^2 
«ContribuŃii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 
, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pânã la expirarea 
termenului prevãzut de lege pentru depunerea acestei declaraŃii 
lunare. 
 
    Alin. (3) al art. 115 a fost modificat de pct. 5 al art. II 
din HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011, publicatã în 
MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011. 
 
    (4) Angajatorii care nu fac deducerea lunarã sau care nu 
depun declaraŃia lunarã în termen ori o completeazã altfel decât 
potrivit prevederilor legale sau cu date eronate pierd dreptul de 
a beneficia de suma cuvenitã potrivit art. 93 din lege pentru 
luna respectivã. 
 
    (4^1) Prin excepŃie de la prevederile alin. (4), suma 
reprezentând reducerea contribuŃiei datorate prevãzutã la art. 93 
din lege se acordã pentru luna pentru care, pânã la expirarea 
termenului prevãzut de lege pentru depunerea declaraŃiei lunare 



privind evidenŃa nominalã a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de 
platã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj aferente lunii 
respective, angajatorul depune declaraŃia rectificativã. 
    Alin. (4^1) al art. 115 a fost introdus de pct. 27 al art. V 
din HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009. 
    (5) Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a 
beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 93 din lege se fac în 
baza dispoziŃiilor emise de directorul executiv al agenŃiei 
pentru ocuparea forŃei de muncã. 
    (6) Debitele provenite din acordarea mãsurii de stimulare 
prevãzute la art. 93 din lege se recupereazã potrivit 
prevederilor legale. 
 
    Art. 115 a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2006. 
 
    CAP. X 
    Controlul asupra respectãrii obligaŃiilor asumate de cãtre 
angajatorii beneficiari de mãsuri de stimulare în baza 
prevederilor legii 
   
    ART. 116 
    (1) Controlul respectãrii obligaŃiilor privind încadrarea în 
muncã şi menŃinerea raporturilor de muncã, asumate de angajatorii 
care au beneficiat, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, de 
subvenŃii, credite sau fonduri nerambursabile, precum şi de 
facilitãŃi în temeiul art. 93 din lege, se efectueazã de cãtre 
organele de control mãsuri active din cadrul agenŃiilor pentru 
ocuparea forŃei de muncã judeŃene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, care vor constata dacã s-au îndeplinit obligaŃiile de 
cãtre angajatori prevãzute în convenŃiile/contractele încheiate 
cu agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncã judeŃene, respectiv 
a municipiului Bucureşti, vor stabili eventualele debite şi vor 
aplica, dupã caz, sancŃiunile prevãzute de lege. 
    (2) Debitele şi sancŃiunile prevãzute la alin. (1) se 
consemneazã în procese-verbale de control, care constituie 
titluri executorii. 
    (3) Debitele constatate, amenzile contravenŃionale, 
penalitãŃile şi dobânzile se recupereazã de cãtre personalul de 
specialitate din cadrul agenŃiilor pentru ocuparea forŃei de 
muncã judeŃene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnat prin 
dispoziŃii ale directorilor executivi. 
    (4) Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire 
a mãsurilor asigurãtorii, precum şi de efectuare a executãrii 
silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii 
se aprobã prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncã şi se publicã în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
 



    Art. 116 a fost modificat de pct. 71 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
    
    ART. 117 
    Controlul asupra finanŃãrii mãsurilor de stimulare a 
angajatorilor se efectueazã de cãtre organele de control mãsuri 
active din cadrul agenŃiilor pentru ocuparea forŃei de muncã 
judeŃene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
 
    Art. 117 a fost modificat de pct. 72 al articolului unic din 
HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL 
OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    CAP. XI 
    DispoziŃii finale 
 
    ART. 118 
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantã din prezentele 
proceduri. 
 
 
    ANEXA 1 
    ──────── 
    la proceduri 
    ────────────── 
                              RAPORT TEHNIC LUNAR 
 
    Tipul mãsurii active: 
    ● informare şi consiliere privind cariera; 
    ● consultanŃa şi asistenta pentru începerea unei activitãŃi 
independente sau pentru iniŃierea unei afaceri. 
    1. Scurta descriere a serviciilor 
 
*ST* 
 
*T* 
 
 
┌────┬─────────────────────────────────────────┬───────────┬─────
──────┬───────┐ 
│Nr. │    Tipul serviciilor                    
│Obiectivele│Rezultatele│Numãrul│ 
│crt.│                                         
│serviciilor│aşteptate  │persoa-│ 
│    │                                         │           │           
│nelor  │ 
│    │                                         │           │           
│benefi-│ 
│    │                                         │           │           
│ciare  │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────



──────┼───────┤ 
│ I. │ConsultanŃa şi asistenta pentru începerea│           │           
│       │ 
│    │unei activitãŃi independente sau pentru  │           │           
│       │ 
│    │iniŃierea unei afaceri                   │           │           
│       │ 
│    │a) Serviciile de baza:                   │           │           
│       │ 
│    │- consultanŃa                            │           │           
│       │ 
│    │- instruire                              │           │           
│       │ 
│    │- informare                              │           │           
│       │ 
│    │b) Serviciile specializate:              │           │           
│       │ 
│    │- consultanŃa individualã:               │           │           
│       │ 
│    │● asistenta tehnica în procesul          │           │           
│       │ 
│    │  înfiinŃãrii unei firme                 │           │           
│       │ 
│    │● elaborarea planului de afaceri         │           │           
│       │ 
│    │- instruirea antreprenoriala de grup:    │           │           
│       │ 
│    │● management, marketing şi tehnici       │           │           
│       │ 
│    │  de vânzare                             │           │           
│       │ 
│    │● legislaŃie                             │           │           
│       │ 
│    │● contabilitate şi evidenta primara      │           │           
│       │ 
│    │● întocmirea planurilor de afaceri       │           │           
│       │ 
│    │c) alte tipuri de servicii*)             │           │           
│       │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────
──────┼───────┤ 
│ II.│Informare şi consiliere privind cariera: │           │           
│       │ 
│    │● furnizarea de informaŃii privind piaŃa │           │           
│       │ 
│    │  muncii şi evoluŃia ocupatiilor         │           │           
│       │ 
│    │● evaluarea şi autoevaluarea             │           │           
│       │ 
│    │  personalitãŃii în vederea orientarii   │           │           
│       │ 
│    │  profesionale                           │           │           



│       │ 
│    │● dezvoltarea abilitatii şi încrederii   │           │           
│       │ 
│    │  în sine a persoanelor în cãutarea      │           │           
│       │ 
│    │  unui loc de munca, în vederea luãrii   │           │           
│       │ 
│    │  de cãtre acestea a deciziei            │           │           
│       │ 
│    │  privind propria cariera                │           │           
│       │ 
│    │● instruirea în metode şi tehnici de     │           │           
│       │ 
│    │  cãutare a unui loc de munca            │           │           
│       │ 
│    │● alte tipuri de servicii*)              │           │           
│       │ 
└────┴─────────────────────────────────────────┴───────────┴─────
──────┴───────┘ 
 
*ST* 
 
*T* 
 
──────────── 
    *) Se va completa de cãtre furnizor în funcŃie de serviciile 
oferite în cadrul acestui tip de mãsura activa. 
 
    2. Anexe la raportul tehnic, care pot fi: 
    - programa şi orarul activitãŃilor desfãşurate; 
    - lista cuprinzând persoanele beneficiare ale acestor tipuri 
de mãsuri; 
    - fişele de pontaj ale personalului implicat; 
    - orice alte materiale care pot fi relevante şi pot susŃine 
raportul tehnic. 
 
    ObservaŃii ....................................... 
 
                 Furnizor .................................. 
                 Numele şi prenumele conducãtorului unitãŃii 
                                       (în clar) 
    Data ........                    Ştampila unitãŃii 

 
*ST* 
 
*T* 
 
 
    ANEXA 2 
    ──────── 
la proceduri 



                              RAPORT FINANCIAR LUNAR 
                                                                 
 - lei - 
┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────
──────────────┐ 
│                         │       Numãrul    │ Costul unitar  
│Valoarea totalã │ 
│Tipul serviciilor        │   de beneficiari │al serviciilor*)│ 3 
= 1 x 2      │ 
├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──
──────────────┤ 
│         0               │        1         │     2          │      
3         │ 
├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──
──────────────┤ 
├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──
──────────────┤ 
├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──
──────────────┤ 
├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──
──────────────┤ 
├─────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──
──────────────┤ 
└─────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴──
──────────────┘ 
 
    *) Se va calcula pentru fiecare tip de mãsura activa 
contractatã. 
 
               Furnizor 
........................................... 
                        Numele şi prenumele conducãtorului 
unitãŃii 
                                              (în clar) 
      Data ............                  Ştampila unitãŃii 
 
*ST* 

            
 
 
    

 

 

 

 



 ANEXA 3 
    ──────── 
la proceduri 
──────────── 
 
                           Cãtre 
   AgenŃia pentru Ocuparea ForŃei de Muncã a 
JudeŃului/Municipiului ...... 
 
    Subsemnatul/Subsemnata ....., nãscut/nãscutã la data de 
......., domiciliat/domiciliatã/ având reşedinŃa în localitatea 
.........., str. .... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., 
judeŃul/sectorul ..., posesor/posesoare al/a actului de 
identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal 
.........., solicit înscrierea în evidenŃã în vederea informãrii 
şi consilierii profesionale. 
    MenŃionez cã am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii 
şi am fost/nu am fost în evidenŃa AgenŃiei pentru Ocuparea ForŃei 
de Muncã a JudeŃului/Municipiului ...... . 
 
 
               Data                             Semnãtura 
           ..........                       .................. 
 
------------- 
    Anexa 3 a fost înlocuitã cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 
10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 
iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 
937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 
23 iunie 2004. 

 
*ST* 
 
*T* 
 
 
    ANEXA 4 
    ──────── 
la proceduri 
────────────── 
 
                             REGISTRU DE EVIDENTA 
  a persoanelor în cãutarea unui loc de munca, beneficiare ale 
serviciilor 
                      de informare şi consiliere profesionalã 
┌────┬─────────┬─────┬─────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────
──────┬───────┐ 
│Nr. │Numele si│Data │Locul│ PãrinŃii│Nr.   │Pregãtirea│Meseria 
în care│       │ 
│crt.│prenumele│nas- │nas- ├────┬────┤carne-├────┬─────┤se 
califica,   │       │ 



│    │         │terii│terii│Tata│Mama│lului │Stu-│Mese-
│recalifica sau │Obser- │ 
│    │         │     │     │    │    │de    │dii │ria  │se 
perfectio-  │vatii  │ 
│    │         │     │     │    │    │somer │    │     │neaza          
│       │ 
├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼─────────
──────┼───────┤ 
├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼─────────
──────┼───────┤ 
├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼─────────
──────┼───────┤ 
├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼─────────
──────┼───────┤ 
├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼─────────
──────┼───────┤ 
├────┼─────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼─────┼─────────
──────┼───────┤ 
└────┴─────────┴─────┴─────┴────┴────┴──────┴────┴─────┴─────────
──────┴───────┘ 
 
*ST* 
                                                                
 
 
     
 
ANEXA 5 
    ──────── 
la proceduri 
───────────── 
                                  CONTRACT 
                              DE PRESTĂRI SERVICII* 
 
    *) Clauzele contractului sunt minime, putând fi completate. 
 
    1. PãrŃile contractante: 
    1.1. AgenŃia pentru Ocuparea ForŃei de Muncã a 
JudeŃului/Municipiului ....... cu sediul în ....... str. .... nr. 
... judeŃul/sectorul ..... tel. ... fax ... e-mail ..... cod 
fiscal ...... cont nr. ...... deschis la trezoreria ...... 
reprezentatã prin ...... având funcŃia de director executiv şi 
prin ................. având funcŃia de director economic, 
denumitã în continuare organizator, 
    1.2. ............. cu sediul în ......... str. ...... nr. ... 
bloc ... scarã .... etaj .... ap. .... judeŃul/sectorul ....... 
tel. ........ fax ..... e-mail ... cod fiscal/cod unic de 
înregistrare, cont nr. ...... deschis la ......... autorizat, în 
condiŃiile legii, sã organizeze programe de formare profesionalã 
pentru ocupaŃia/competenŃele comune ocupaŃiilor ......... cod 
C.O.R. ....... prin autorizaŃia seria ...... nr. ..., 
înmatriculat în Registrul naŃional al furnizorilor de formare 



profesionalã a adulŃilor cu nr. .../..., reprezentat prin ....... 
având funcŃia de .......... denumit în continuare furnizor, 
    2. Obiectul contractului: 
    Obiectul contractului îl reprezintã prestarea de cãtre 
furnizor, la solicitarea organizatorului, a serviciului de 
formare profesionalã pentru dobândirea de competenŃe profesionale 
pentru ocupaŃia/meseria ...... cod nomenclator/cod COR .......... 
pentru cel mult ...... de persoane, în condiŃiile legii şi a 
prezentului contract. 
    3. Durata contractului: 
    Contractul este valabil pe perioada de desfãşurare a 
programelor de formare profesionalã pe care organizatorul le 
solicitã furnizorului pânã la data de 31 decembrie ...... 
    4. Valoarea contractului: 
    4.1. Valoarea estimatã a contractului este de ....... lei. 
    4.2. Taxa pentru participarea la programul de formare 
profesionalã este de ....... lei/ persoanã. 
    5. ObligaŃiile pãrŃilor: 
    A. Organizatorul: 
    A.1. Solicitã furnizorului derularea programului de formare 
profesionalã şi transmite lista cu persoanele care urmeazã a 
participa la program. 
    A.2. ÎnştiinŃeazã furnizorul despre persoanele care s-au 
retras de la programul de formare profesionalã. 
    A.3. Plãteşte furnizorului contravaloarea serviciilor 
prestate. 
    A.4. Monitorizeazã şi au drept de control asupra desfãşurãrii 
programului de formare profesionalã în conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini şi obligaŃiile asumate prin 
contract. 
    B. Furnizorul: 
    B.1. Începe derularea programului de formare profesionalã în 
termen de cel mult ..... zile de la comunicarea de cãtre 
organizator a solicitãrii pentru derularea programului de formare 
profesionalã şi a listei prevãzute la pct. 5.A.1. 
    B.2. Pune la dispoziŃia organizatorului cu cel puŃin 5 zile 
înainte de data stabilitã pentru începerea fiecãrui program de 
formare profesionalã documentele prevãzute la art. 29^1 alin. (2) 
din Procedurile privind accesul la mãsurile pentru stimularea 
ocupãrii forŃei de muncã, modalitãŃile de finanŃare şi 
instrucŃiunile de implementare a acestora, aprobate prin 
Hotãrârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare. 
    B.3. Începe derularea programului de formare profesionalã la 
data stabilitã în perioada prevãzutã la pct. B.1 
    B.4. Presteazã serviciile de formare profesionalã, cu 
respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie, 
punând accent pe calitatea formãrii profesionale. 
    B.5. Asigurã resursele umane, materiale, tehnice sau altele 
asemenea necesare desfãşurãrii activitãŃii de formare 
profesionalã. 
    B.6. Asigurã finalizarea procesului de formare profesionalã 



şi susŃinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de 
pregãtire teoreticã şi practicã şi, dupã caz, a reexaminãrii, în 
condiŃiile legii. 
    B.7. Pune la dispoziŃia organizatorului, pe parcursul 
derulãrii programului de formare profesionalã, toate informaŃiile 
solicitate în legãturã cu modul de desfãşurare a programului. 
    B.8. Introduce în contractele încheiate cu persoanele 
participante la programul de formare profesionalã o clauzã 
potrivit cãreia în cazul înregistrãrii a mai mult de 10% absenŃe 
nemotivate, persoana va fi exmatriculatã. 
    B.9. Exmatriculeazã persoanele participante la programul de 
formare profesionalã care cumuleazã mai mult de 10% absenŃe 
nemotivate din totalul orelor de pregãtire şi înştiinŃeazã 
organizatorul despre persoanele exmatriculate în termen de 3 zile 
de la data exmatriculãrii acestora. 
    6. ModalitãŃi de platã: 
    6.1. Plata serviciilor prestate de furnizor se face 
................* 
    *) se va înscrie dupã caz lunar sau la finalizarea 
programului de formare profesionalã dupã susŃinerea examenului de 
absolvire 
 
    6.2. Organizatorul achitã furnizorului serviciile prestate, 
pe baza facturilor emise de acesta, în termen de 10 zile de la 
data primirii facturii. 
    6.2.1. PlãŃile lunare se fac în limita a 70% din suma 
reprezentând serviciile prestate de furnizori pentru persoanele 
care au urmat programul de formare profesionalã în luna pentru 
care se face plata. 
    6.2.2. Dupã susŃinerea examenului la încheierea programului, 
se plãteşte furnizorului diferenŃa dintre suma reprezentând 
serviciile prestate de acesta pentru persoanele care au urmat 
programul de formare profesionalã şi suma plãtitã în condiŃiile 
punctului 6.2.1. 
    6.2.3. Plata integralã la finalizarea programului de formare 
profesionalã se face dupã susŃinerea examenului de absolvire 
pentru persoanele care au urmat programul de formare 
profesionalã. 
    6.2.4. Pentru persoanele care îndeplinesc condiŃiile de 
exmatriculare, plata se face pentru serviciile prestate de 
furnizor pânã la data îndeplinirii condiŃiilor de exmatriculare. 
    6.2.5. Pentru persoanele care s-au retras de la programul de 
formare profesionalã, plata se face pentru serviciile prestate de 
furnizor pânã la data comunicãrii de cãtre organizator a 
retragerii acestor persoane. 
    6.3. Facturile vor cuprinde perioada calendaristicã acoperitã 
(perioada de facturare) şi suma aferentã acestei perioade. 
    6.4. Suma aferentã unei perioade de facturare se calculeazã 
astfel: 
 
*ST* 
 



*T* 
 
 
                  T(xc) 
              S= ─────── x [N(1) + N(2) + ....+ N(n)] 
                   Op 
 
*ST* 
    S = suma facturatã 
    T(xc)= taxa pentru un cursant prevãzutã la pct. 4.2 
    Op = numãr total de ore a programului de formare 
profesionalã, conform programei 
    N = numãrul de ore din programul de formare profesionalã 
derulate în perioada de facturare pentru o persoana participantã 
la program (n este numãrul de persoane participante la programul 
de formare profesionalã în perioada de facturare), dupã caz 
astfel: 
    - numãrul de ore derulate în perioada de facturare, pentru 
persoanele care au participat la programul de formare 
profesionalã pe perioada respectivã; 
    - numãrul de ore derulate pânã la data îndeplinirii 
condiŃiilor de exmatriculare, pentru persoanele aflate în aceastã 
situaŃie; 
    - numãrul de ore derulate pânã la data comunicãrii de cãtre 
organizator a retragerii de la curs, pentru persoanele aflate în 
aceastã situaŃie; 
    Perioada de facturare este luna calendaristicã în situaŃia în 
care plãŃile se fac lunar sau perioada de derulare a programului 
de formare profesionalã în situaŃia în care plata se face 
integral la finalizarea programului de formare profesionalã dupã 
susŃinerea examenului de absolvire. 
    În situaŃia în care plata se face lunar suma facturatã (S) 
reprezintã 70% din suma calculatã conform formulei. Ultima 
factura, eliberatã la finalizarea programului de formare 
profesionalã dupã susŃinerea examenului de absolvire va evidenŃia 
atât suma facturatã pentru ultima luna a programului de formare 
profesionalã cât şi diferenŃa dintre suma reprezentând serviciile 
prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de 
formare profesionalã şi sumele plãtite lunar. 
    7. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 
    7.1. Modificarea contractului poate fi fãcutã numai prin 
acordul de voinŃã al pãrŃilor, prin act adiŃional la prezentul 
contract. 
    7.2. Suspendarea contractului se poate dispune de comun acord 
pe o duratã limitatã. Suspendarea se consemneazã în scris cu 
...... zile înainte de data stabilitã pentru suspendare. 
    7.3. Încetarea contractului intervine prin acordul pãrŃilor 
sau prin reziliere. 
    7.3.1. În cazul în care una dintre pãrŃile contractante nu 
îşi respectã obligaŃiile asumate prin contract, partea lezatã îi 
pune în vedere sã depunã toate diligentele pentru executarea 
corespunzãtoare a clauzelor contractuale. 



    7.3.2. Dacã partea în culpã, în termen de ........... zile de 
la primirea notificãrii, nu se conformeazã, partea lezatã poate 
denunŃa unilateral contractul, reziliindu-l. 
    8. Cesiunea contractului 
    8.1. Furnizorul are obligaŃia de a nu transfera, total sau 
parŃial, obligaŃiile asumate prin contract, fãrã sã obŃinã în 
prealabil acordul scris al organizatorului. 
    8.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o 
responsabilitate privind obligaŃiile asumate prin contract. 
    9. PenalitãŃi şi daune interese: 
    9.1. Neînceperea programului de formare profesionalã la data 
prevãzutã la pct. 5.B.3. atrage, în sarcina furnizorului, plata 
unei penalitãŃi egale cu 0,06% din suma prevãzutã pentru 
derularea programului prevãzutã la pct. 4.1. pentru fiecare zi de 
întârziere, pânã la împlinirea termenului prevãzut la pct. 5.B.1. 
    9.2. Neplata în termenul prevãzut la pct. 6.2. a serviciilor 
prestate atrage, în sarcina organizatorului, plata unei 
penalitãŃi egale cu 0,055% din valoarea facturii pentru fiecare 
zi de întârziere. 
    9.3. În cazul în care pe parcursul derulãrii contractului 
intervine rezilierea pentru unul din motivele prevãzute la pct. 
10, furnizorul plãteşte o penalitate egalã cu valoarea estimatã a 
contractului, prevãzutã la pct. 4.1. 
    10. Rezilierea contractului: 
    Organizatorul poate rezilia unilateral contractul din vina 
furnizorului, în principal, pentru: 
    10.1. Neînceperea programului de formare profesionalã în 
termenul prevãzut la pct. 5.B.1. 
    10.2. Neremedierea deficienŃelor constatate în executarea 
obligaŃilor contractuale ale furnizorului în termenul prevãzut la 
pct. 7.3.2. 
    10.3. Retragerea autorizaŃiei. 
    11. ForŃa majorã: 
    11.1. ForŃa majorã este constatatã de o autoritate 
competentã. 
    11.2. ForŃa majorã exonereazã pãrŃile contractante de 
îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe 
perioada în care aceasta acŃioneazã. 
    11.3. Partea contractantã care, din cauzã de forŃã majorã, nu 
îşi poate îndeplini, respecta şi exercita obligaŃiile 
contractuale va înştiinŃa, în scris, cealaltã parte contractantã, 
în cel mult 5 zile de la data apariŃiei acestei situaŃii. 
    11.4. Omisiunea de a anunŃa, în scris, apariŃia forŃei majore 
atrage rãspunderea civilã contractualã a pãrŃii aflate în aceastã 
situaŃie. 
    11.5. Contractul se considerã suspendat pe durata cauzelor 
care au determinat forŃa majorã. 
    11.6. Dacã forŃa majorã acŃioneazã sau se estimeazã a acŃiona 
o perioadã mai mare de ........ zile, oricare dintre pãrŃi are 
dreptul sã notifice celeilalte pãrŃi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fãrã ca vreuna dintre pãrŃi sã poatã 
pretinde penalitãŃi şi daune interese. 



    12. SoluŃionarea litigiilor 
    12.1. PãrŃile contractante vor depune toate diligentele 
pentru a rezolva pe cale amiabilã neînŃelegerile care se pot ivi 
între ele în legãturã cu derularea contractului. 
    12.2. Dacã pãrŃile contractante nu reuşesc sã rezolve 
neînŃelegerile pe cale amiabilã, se pot adresa instanŃei de 
judecatã. 
    13. Alte clauze 
    13.1. Oferta tehnicã şi oferta financiarã constituie anexele 
1 şi 2 la prezentul contract şi fac parte integrantã din acesta. 
    13.2. Orice comunicare între pãrŃile contractante, 
referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
transmisã în scris. 
    13.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în 
momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
 
 
                  Organizator, Furnizor, 
                 .............. .............. 
 
------------- 
   Anexa 5 a fost înlocuitã cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 
10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 
iunie 2004, conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 
937 din 10 iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 
23 iunie 2004. 
 
    ANEXA 6 
*T* 
 
    ──────── 
la proceduri 
──────────── 
 
                                       CONTRACT 
    privind încadrarea în munca a absolvenŃilor cursurilor de formare 
profesionalã 
                             Nr. .........../............... 
    PãrŃile contractante: 
    AgenŃia pentru ocuparea forŃei de munca a judeŃului 
............/municipiului Bucureşti, denumita în continuare agenŃie, 
reprezentatã prin ............, având funcŃia de director executiv, şi 
prin .........., având funcŃia de director buget, cu sediul în ......., 
str. ..... nr. ...., telefon ...., fax ...., e-mail ......, cod fiscal 
.............., cont trezorerie ...................... 
    Persoana juridicã/fizica .............., denumita în continuare 
angajator, reprezentatã legal prin .........., având funcŃia de 
........, şi prin ........, având funcŃia de ...., cu sediul în ......, 
str. ..... nr. ....., telefon ......, fax ......., e-mail ........, cod 
fiscal ..........., cont nr. ........, deschis la .......... 
    Obiectul contractului 
    Obiectul contractului este încadrarea în munca de cãtre angajator 
în ocupaŃia/meseria ......... a unui numãr de .......... persoane în 
cãutarea unui loc de munca, în cel mult ...... zile de la absolvirea de 



cãtre acestea a cursului de formare profesionalã*) ................ 
organizat de agenŃie. 
 
────────────── 
    *) Se va înscrie: calificare, recalificare, perfecŃionare sau 
specializare. 
 
    Durata contractului 
    Durata contractului este pana la încadrarea în munca, conform 
legii, a persoanelor în cãutarea unui loc de munca ce au absolvit 
cursul de formare profesionalã organizat de agenŃie. 
    ObligaŃiile pãrŃilor*): 
    a) agenŃia: 
    - sa asigure angajatorului, în vederea încadrãrii în munca, numãrul 
persoanelor calificate în meseria solicitatã de acesta; 
    b) angajatorul: 
    - sa încadreze în munca, conform legii, în numãrul şi la termenul 
stabilit prin prezentul contract, persoanele în cãutarea unui loc de 
munca, calificate de agenŃie. 
    Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 
    a) Modificarea 
    Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinŃa al 
pãrŃilor, prin act adiŃional la prezentul contract. 
    b) Suspendarea 
    PãrŃile, de comun acord, pot dispune suspendarea pe o durata 
limitatã a contractului, care va fi fãcuta în scris, cu ............... 
zile înainte de data stabilitã pentru suspendare. 
    c) Încetarea: 
    a) prin acordul pãrŃilor; 
    b) prin reziliere. 
    In cazul în care una dintre pãrŃile contractante nu îşi respecta 
obligaŃiile asumate prin contract, partea lezata ii pune în vedere sa 
depunã toate diligenŃele pentru executarea corespunzãtoare a clauzelor 
contractuale. 
    Dacã partea în culpa, în termen de .......... zile de la primirea 
notificãrii, nu se conformeazã, partea lezata poate denunta unilateral 
contractul, reziliindu-l. 
    Cesiunea 
    Furnizorul are obligaŃia de a nu transfera, total sau parŃial, 
obligaŃiile asumate prin contract, fãrã sa obŃinã în prealabil acordul 
scris al organizatorului. 
    Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate 
privind îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin contract. 
    Forta majorã 
    Forta majorã este constatatã de o autoritate competenta. 
    Forta majorã exonereazã pãrŃile contractante de îndeplinirea 
obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care 
aceasta acŃioneazã. 
    Partea contractantã care, din cauza de forta majorã, nu îşi poate 
respecta şi exercita obligaŃiile contractuale va înştiinŃa în scris 
cealaltã parte contractantã, în cel mult 5 zile de la data apariŃiei 
acestei situaŃii. 
    Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au 
determinat forta majorã. 
    Omisiunea de a anunŃa, în scris, apariŃia forŃei majore atrage 
rãspunderea civilã contractualã a partii aflate în aceasta situaŃie. 
    Rãspunderea 



    Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract angajatorul 
suporta, pentru fiecare persoana calificatã şi neincadrata în munca, o 
penalitate de 20% din totalul cheltuielilor efectuate de agenŃie în 
vederea calificãrii persoanei neincadrate în munca. 
    SoluŃionarea litigiilor 
    PãrŃile contractante vor depune toate diligenŃele pentru a rezolva 
pe cale amiabilã neînŃelegerile care se pot ivi între ele în legãtura 
cu derularea contractului. 
    Dacã pãrŃile contractante nu reuşesc sa rezolve neînŃelegerile pe 
cale amiabilã, se pot adresa instanŃei de judecata. 
    Alte clauze 
    Orice comunicare între pãrŃile contractante, referitoare la 
îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisã în scris. 
    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul 
transmiterii, cat şi în momentul primirii. 
 
           AgenŃia,              Angajator, 
        .............         ................ 
 
──────────── 
    *) ObligaŃiile sunt minimale, putând fi completate cu acordul 
pãrŃilor. 
 
    ANEXA 7 
    ──────── 
la proceduri 
──────────── 
 
                                   ACT ADIłIONAL 
                 la Contractul nr. ............/......... 
                 încheiat astãzi, ....................... 
 
    Între AgenŃia pentru ocuparea forŃei de munca a judeŃului 
......../municipiului Bucureşti, denumita în continuare organizator, 
reprezentatã prin ......, având funcŃia de director executiv, şi prin 
........, având funcŃia de director buget, şi persoana juridicã/fizica 
........, denumita în continuare furnizor, reprezentatã prin ......., 
având funcŃia de ......, şi prin ........, având funcŃia de ........, 
prin care se stabilesc urmãtoarele: 
    1. Furnizorul se obliga sa încadreze în munca, conform legii, în 
cel mult .......... zile de la absolvire, un numãr de .............. 
absolvenŃi ai cursului de formare profesionalã, realizat în condiŃiile 
stipulate în Contractul nr. ...../........, încheiat cu organizatorul. 
    2. Pentru nerespectarea obligaŃiei prevãzute la pct. 1 furnizorul 
va suporta o penalitate reprezentând 20% din cheltuielile suportate din 
bugetul asigurãrilor pentru şomaj pentru calificarea persoanei 
neincadrate în munca. 
 
             Organizator,           Furnizor, 
            .............         .............. 
                                
 
 
    ANEXA 8 
    ──────── 
la proceduri 
───────────── 



 
    AGENłIA PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ A 
    JUDEłULUI/MUNICIPIULUI ................. 
 
    Nr. .... din ....... 
 
                               DISPOZIłIE 
 
    În temeiul prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii 
forŃei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã 
în continuare lege şi ale art. 28 alin. (1) din Hotãrârea 
Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul 
la mãsurile pentru stimularea ocupãrii forŃei de muncã, modalitãŃile de 
finanŃare şi instrucŃiunile de implementare a acestora, cu modificãrile 
şi completãrile ulterioare, directorul executiv al AgenŃiei pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncã a JudeŃului/Municipiului ........ 
 
                           Dispune: 
 
    1. În perioada ..../..../... - .../..../.... se organizeazã 
programul de formare profesionalã de ................/(iniŃiere, 
calificare, recalificare, perfecŃionare, specializare) în 
meseria/ocupaŃia/profesia/specializarea ........... cod COR sau pentru 
competenŃe comune ocupaŃiilor: .......... domeniul ocupaŃional, nivelul 
de calificare: ............/(în cazul programelor de calificare, 
recalificare) 
    2. Programul face parte din planul judeŃean de formare profesionalã 
şi se desfãşoarã 
prin: ................./(centru de formare profesionalã propriu, CRFPA, 
furnizor: denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal reprezentant 
legal), autorizatie nr. ...... 
    3. Programul de formare profesionalã se organizeazã pentru un numãr 
de ......... persoane care aparŃin categoriilor prevãzute la art. ... 
alin. ... litera ..., din lege. 
    4. Durata totalã a programului de formare profesionalã este de ... 
ore, din care: 
    a) pregãtire teoreticã ........ ore 
    b) pregãtire practicã ......... ore 
    5. Locul de desfãşurare a programului de formare profesionalã: 
    a) pregãtirea teoreticã ....................... 
    b) pregãtirea practicã ........................ 
    6. Bugetul total alocat programului de formare profesionalã este de 
........ lei conform propunerii de angajare de cheltuieli nr. .... din 
....., taxa/cursant este de ......... lei/cursant. 
    7. Monitorizarea şi repartizarea în muncã a persoanelor în cãutarea 
unui loc de muncã absolvente a programului de formare profesionalã se 
va face de cãtre AgenŃia pentru Ocuparea ForŃei de Muncã a 
JudeŃului/Municipiului ........ în baza contractului încheiat cu 
........ şi/sau pe alte locuri vacante aflate în evidenŃã. 
    8. Întocmirea şi pãstrarea documentelor de evidenŃã privind 
organizarea şi desfãşurarea programului de formare profesionalã precum 
şi eliberarea certificatelor de absolvire revin 
......................../(centru de formare profesionalã propriu, 
CRFPA, furnizor: denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal, 
reprezentant legal). 



    9. Se numeşte responsabil de program de formare profesionalã, cu 
excepŃia programelor de formare profesionalã organizate prin Centrele 
Regionale de Formare Profesionalã a AdulŃilor, doamna/domnul .......... 
 
 
                             Director executiv, 
                            .................... 
                                  (L.S.) 
 
    Întocmitã în ....... exemplare, din care ....... exemplare pentru 
AgenŃia pentru Ocuparea ForŃei de Muncã a JudeŃului/Municipiului ...... 
pentru ......... 
 
------------- 
    Anexa 8 a fost înlocuitã cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 
iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, 
conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 
iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
               
 
 
    ANEXA 9 
    ──────── 
la proceduri 
                                   Cãtre 
    AgenŃia pentru Ocuparea ForŃei de Muncã a JudeŃului/Municipiului 
..... 
 
    Subsemnatul/Subsemnata ......, nãscut/nãscutã la data de ....., 
domiciliat/domiciliatã/ având reşedinŃa în localitatea ......., str. 
..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeŃul/sectorul ...., 
posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod 
numeric personal ..., solicit luarea în evidenŃã în vederea înscrierii 
la un program de formare profesionalã. 
    MenŃionez cã am/nu am beneficiat anterior de indemnizaŃie de şomaj 
şi am fost/nu am fost în evidenŃa AgenŃiei pentru Ocuparea ForŃei de 
Muncã a JudeŃului/Municipiului ..... . 
    Declar pe propria rãspundere cã am luat cunoştinŃã de prevederile 
legale cu privire la dreptul de a beneficia de servicii de formare 
profesionalã gratuite, o singurã datã, pentru fiecare perioadã în care 
mã aflu în cãutarea unui loc de muncã. 
    De asemenea, am luat cunoştinŃã de prevederile legale referitoare 
la drepturile şi obligaŃiile ce-mi revin ca urmare a participãrii la 
programul de formare profesionalã. 
    Astfel, în situaŃia în care, potrivit legii, beneficiez gratuit de 
programul de formare profesionalã, mã angajez sã suport consecinŃele 
legale, respectiv pierderea dreptului de a mai urma un curs gratuit, 
restituirea, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru 
serviciile de formare profesionalã şi, dupã caz, încetarea plãŃii 
indemnizaŃiei de şomaj, dacã: 
    - întrerup programul de formare profesionalã din alte motive decât 
cele prevãzute la art. 37 alin. (5) 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; 
    - numãrul absenŃelor nemotivate depãşeşte 10% din totalul orelor 



prevãzute în programa de pregãtire; 
    - nu mã prezint la primul examen de absolvire ori la reexaminare 
din alte motive decât cele prevãzute la art. 37 alin. (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forŃei de muncã, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare; 
    - refuz nejustificat încadrarea în muncã oferitã de agenŃia pentru 
ocuparea forŃei de muncã. Prezenta cerere a fost completatã în faŃa 
reprezentantului AgenŃiei pentru Ocuparea ForŃei de Muncã a 
JudeŃului/Municipiului ..... şi constituie titlu executoriu în caz de 
nerespectare a angajamentului. 
 
 
             Data                               Semnãtura 
           .........                         .............. 
 
    Anexa 9 a fost înlocuitã cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 
iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, 
conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 
iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
    ANEXA 10 
    ──────── 
la proceduri 
───────────── 
 
    AGENłIA PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCA 
    A JUDEłULUI .................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
    Nr. ......../.......... 
 
                              DISPOZIłIE 
    In temeiul prevederilor art. 52 din Hotãrârea Guvernului nr. 
377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la mãsurile 
pentru stimularea ocupãrii forŃei de munca, modalitãŃile de finanŃare 
şi instrucŃiunile de implementare a acestora, directorul executiv al 
AgenŃiei pentru ocuparea forŃei de munca a judeŃului ......... 
/municipiului Bucureşti 
                              Dispune: 
 
    In vederea sustinerii examenului de absolvire a cursului ........., 
organizat în baza dispoziŃiei directorului executiv al AgenŃiei pentru 
ocuparea forŃei de munca a judeŃului ............../municipiului 
Bucureşti, se constituie urmãtoarea comisie de examinare: 
    a) ............., reprezentantul agenŃiei pentru ocuparea forŃei de 
munca sau şeful centrului de calificare/recalificare/perfecŃionare a 
şomerilor - preşedinte; 
    b) ..........., responsabilul cursului - membru; 
    c) ..........., formator ............. - membru; 
    d) ..........., formator ............. - membru; 
    e) ..........., formator ............. - membru; 
    f) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unitãŃii)...... - 
membru; 
    g) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unitãŃii)...... - 
membru; 
    h) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unitãŃii)...... - 
membru. 



                              Director executiv, 
                              ................... 
                                    (L.S.) 
 
    Întocmitã în ........... exemplare, din care ......... exemplare 
pentru AgenŃia pentru ocuparea forŃei de munca a judeŃului ........../ 
municipiului Bucureşti, .......... exemplare pentru ..../(unitatea)....  
             
    ANEXA 11 
    ──────── 
la proceduri 
──────────── 
                                     Cãtre 
      AgenŃia pentru Ocuparea ForŃei de Muncã a JudeŃului/Municipiului 
..... 
    Subsemnatul/Subsemnata ......, nãscut/nãscutã la data de ....., 
domiciliat/domiciliatã/ având reşedinŃa în localitatea ......, str. 
..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeŃul/sectorul ....., 
posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria .... nr. ...., 
cod numeric personal ......, solicit înscrierea în evidenŃã în vederea 
acordãrii de consultanŃã şi asistenŃã pentru începerea unei activitãŃi 
independente sau pentru iniŃierea unei afaceri, sub formã de: 
    - servicii juridice; 
    - servicii de marketing; 
    - servicii financiare; 
    - servicii de management; 
    - servicii de consultanŃã. 
    MenŃionez cã am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii şi am 
fost/nu am fost în evidenŃa AgenŃiei pentru Ocuparea ForŃei de Muncã a 
JudeŃului/Municipiului ...... . 
 
           Data                            Semnãtura 
        ..........                      ................ 
 
    Anexa 11 a fost înlocuitã cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 
iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004, 
conform pct. 73 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 
iunie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004. 
 
HOTARARE 449 15/04/2009 

HOTĂRÂRE nr. 449 din 15 aprilie 2009 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
aplicarea prevederilor OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 
126/2008  privind modificarea şi completarea unor acte normative 
în vederea eliminãrii legãturilor dintre nivelul drepturilor 
acordate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi nivelul 
salariului de bazã minim brut pe Ńarã şi al stabilirii mãsurilor 
de aplicare a unor regulamente comunitare 
EMITENT:      GUVERNUL   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009   
 
 
    În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicatã, şi 
al art. V din OrdonanŃa de urgenŃã a Guvernului nr. 126/2008 
 


