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1. STIMULAREA ANGAJATORILOR PENTRU ÎNCADRAREA ÎN 

MUNCĂ A ŞOMERILOR 

TEMEI LEGAL 
- Legea  nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă; 

- Hotărârea nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă. 

1.1. COMUNICAREA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA AJOFM BIHOR ȘI 

OCUPAREA ACESTORA 

Angajatorii au obligaţia să comunice la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază 

îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea 

acestora.  

    De asemenea, angajatorii au obligaţia să transmită la AJOFM BIHOR, ocuparea locurilor de muncă vacante care 

au fost comunicate, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile legii. 

Formularele necesare vă sunt puse la dispoziţie pe site-ul AJOFM BIHOR 

www.bihor.anofm.ro 

Transmiterea situaţiei locurilor de muncă vacante cât şi comunicarea de ocupare a acestora se poate face 

şi online pe adresa (anexa 1A si anexa 1B) 

bh_lmv@bh.anofm.ro 

 

1.2. SUBVENŢIONAREA LOCURILOR DE MUNCĂ  

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă BIHOR vine în sprijinul dumeavoastră prin aplicarea 

unor măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă în vederea  creării de noi locuri de muncă. În acest 

sens sunt avute în vedere următoarele categorii de persoane: 

 Încadrarea în muncă a absolventilor instituţiilor de învăţământ (art.80 din Legea 76/2002 modificată și 

completată); 

 Încadrarea în muncă a persoanelor de peste 45 de ani (art. 85 alin.1 din Legea76/2002 modificată și 

completată); 

 Încadrarea în muncă a șomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale (art.85 

alin.1 din Legea 76/2002 modificată și completată); 
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 Încadrarea în muncă a şomerilor de lungă durată (art. 85 alin.1 din Legea76/2002 modificată și 

completată); 

 Încadrarea în muncă a tinerilor NEET(art. 85 alin.1 din Legea76/2002 modificată și completată); 

 Încadrarea în muncă a șomerilor care in termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile de 

pensie (art. 85 alin. 5 din Legea76/2002 modificată și completată); 

 Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (art. 85 alin 2 din Legea 76/2002  modificată și 

completată). 

 

 

 

1.2.1. ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A ABSOLVENTILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
 

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de 

învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat o sumă în cuantum de 

2.250 lei. 

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu 

handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma de 2.250 lei pe o perioadă de 18 luni. 

Nu beneficiază de prevederile de mai sus: 

    a) angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de 

învăţământ; 

    b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ 

cu excepţia situaţiei în care pentru persoanele respective au fost încheiate contracte individuale de muncă 

pe perioada vacanţelor, în condiţiile Legii nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, indiferent dacă au 

beneficiat sau nu de stimulent financiar; 

    c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane 

fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin 

una dintre facilităţile acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru persoanele în situaţia cărora 

raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform 

prevederilor legale, în ultimii 2 ani; 

    d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă se află în 

situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare 

ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora. 

 

Măsurile de stimulare prevăzute mai sus nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de 

serviciu sunt suspendate.Măsura de stimulare se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvent, precum 

şi pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă. 
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Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un 

certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, 

postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. 

    PRECIZĂRI 

o Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi de învăţământ superior care nu 

au promovat examenul de licenţă sau de diplomă nu beneficiază de subvenţia prevăzută  de lege pentru 

încadrarea în muncă a absolvenţilor respectivi; 

o Prevederile legii se aplică în situaţia în care angajatorii încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, 

absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau 

de serviciu; 

o Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ vor încheia cu AJOFM Bihor o 

convenţie conform modelului prevăzut în norme, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor; 

o Termenul de 12 luni este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute 

de lege; 

o Prin sintagma formă de învăţământ se înţelege unul dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului 

naţional de învăţământ reglementat prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

a) învăţământ secundar superior - ciclul inferior al liceului; 

b) învăţământ secundar superior - ciclul superior al liceului sau învăţământ profesional; 

c) învăţământ terţiar nonuniversitar - învăţământ postliceal; 

d) învăţământ superior. 

 

o Angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile de mai sus sunt obligaţi să menţină raporturile de 

muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii convenţiei; 

o Angajatorii vor depune, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită aceste sume, 

un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut de lege, însoţit de extras în copie certificată de 

angajator pentru conformitate cu originalul de pe pontaj şi de pe statul de plată; 

o Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului de 18 

luni, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate 

pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului 

menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor 

de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive: 

   a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) şi e), art. 61 lit. d) şi art. 65 din 

Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) şi c) 

din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.     
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1.2.2. ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A PERSOANELOR DE PESTE 45 DE ANI, PĂRINȚI UNICI 

SUSŢINĂTORI AI FAMILIILOR MONOPARENTALE, ŞOMERI DE LUNGĂ DURATĂ SAU TINERI 

NEET  

 

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani , 

şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri 

NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în 

cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. 

 

De facilităţile prevăzute mai sus beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au 

îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au 

această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le 

menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. 

Facilităţile se acordă angajatorilor şi în situaţia în care, în perioada acordării acestora sau în cea în care 

există obligaţia legală de menţinere a raporturilor de muncă, persoanele beneficiare nu mai au statut de părinte 

unic susţinător al familiei monoparentale sau statut de persoană cu handicap, după caz. 

 

Definiţii: 

 şomeri de lungă durată . persoane adulte aflate în evidenţa agenţiei de peste 12 luni şi tineri sub 25 ani 

aflate în evidenţa agenţiei de peste 6 luni  

 tineri NEET - tânăr cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o 

formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională 

1.2.3. ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A ȘOMERILOR CARE IN TERMEN DE 5 ANI DE LA DATA ANGAJĂRII 

ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE DE PENSIE  

 

Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data 

angajării, îndeplinesc, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru 

limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe 

perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei. 

PRECIZĂRI 

o Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor din categoriile mai sus 

amintite, anterior termenului de 18 luni sunt obligaţi să restituie, în totalitate, sumele încasate pentru fiecare 

persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus 

dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau 

de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele imputabile angajatorului 
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o Nu beneficiază de facilităţile prevăzute mai sus: 

    a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din 

categoriile de mai sus; 

    b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau 

juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre 

facilităţile din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu 

angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani; 

    c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare 

silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate 

sau restricţii asupra acestora. 

o Facilităţile se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din categoriile prevăzute 

la aceste alineate, precum şi pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă. 

o Facilităţile se acordă angajatorilor în situaţia în care tinerii NEET şi persoanele din categoriile menţionate 

sunt înregistraţi ca şomeri în evidenţa AJOFM Bihor 

 

 

1.2.4. PROMOVAREA PARTICIPĂRII PE PIAŢA MUNCII A TINERILOR CU RISC DE MARGINALIZARE 

SOCIALĂ 

 

Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi care beneficiază de acompaniament social 

personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiţi angajatori de inserţie, beneficiază lunar, conform 

prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă 

egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social 

de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate, respectiv o 

sumă totală de 2.000 lei. 

 

Acompaniamentul social personalizat, se realizează de către AJOFM Bihor, în baza unui contract de 

solidaritate, şi constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare 

socială şi constau în: informare şi consiliere profesională;mediere a muncii;plasare în muncă la un angajator a cărui 

ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale şi altor condiţii cuprinse în 

dosarul întocmit la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în evidenţa agenţiei pentru ocuparea 

forţei de muncă. 

     Contractul de solidaritate se încheie între AJOFM Bihor şi tânăr , pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai 

puţin de un an, în condiţiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 

de ani. 

Categorii de tineri cu risc de marginalizare socială: 

 tineri care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem; 
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 tineri cu dizabilităţi; 

 tineri care nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreţinerea; 

 tineri care au copii în întreţinere; 

 tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; 

 tineri care sunt victime ale traficului de persoane. 

 

 

PRECIZĂRI: 

 

o Suma prevăzută mai sus se acordă în situaţia în care: 

    a) încadrarea în muncă se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, 

până la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată; 

    b) locul de muncă pe care este încadrat tânărul este un loc de muncă vacant, care a fost comunicat 

agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale. 

 

o Nu beneficiază de suma prevăzută mai sus: 

    a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate 

din categoriile prevăzute la acest alineat; 

    b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane 

fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin 

una dintre facilităţile prevăzute de lege, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu 

angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani; 

    c) angajatorii care la data solicitării acordării sumei se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de 

executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au 

activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora. 

 

o Angajatorii care încetează raporturile de muncă ale tinerilor cu risc de marginalizare socială, anterior datei 

la care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate, sunt obligaţi să restituie, în 

totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale sumele încasate de la bugetul asigurărilor 

pentru şomaj, pentru fiecare tânăr cu risc de marginalizare pentru care a încetat raportul de muncă anterior 

datei menţionate, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării 

raporturilor de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc din motive imputabile lor. 

 

o Dacă la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate angajatorul de inserţie 

menţine raportul de muncă cu tânărul care a fost încadrat în condiţiile legii, atunci beneficiază lunar, 

conform prevederilor legale, pentru această persoană, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă în 

cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o dacă 

raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei. 
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2. STAGIU PENTRU ABSOLVENŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 

 

TEMEI LEGAL: 

- Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ 

superior, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 473 din  4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

DEFINIŢII: 

- stagiar- debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au 

desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii; 

- contract de stagiu- un contract încheiat între angajator şi stagiar, anexă la contractul individual de muncă 

- mentor- persoana desemnată de angajator care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la 

activitatea de evaluare; 

- evaluare- procedura prin care se finalizează stagiul şi care se află în responsabilitatea comisiei de evaluare; 

- perioada de stagiu - perioada de timp cuprinsă între data angajării şi data finalizării stagiului şi care se încheie cu 

eliberarea unui certificat/unei adeverinţe semnat/semnate de angajator; 

 

BENEFICIARI: 

Absolvenţii de învăţământ superior care au diplomă de licenţă sau echivalentă şi, la debutul în profesie, se 

angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite. 

 

Fac excepţie absolvenţii de învăţământ superior: 

    a) care dovedesc că anterior absolvirii au desfăşurat, potrivit legii, pe o perioadă de 6 luni, activitate profesională 

în acelaşi domeniu ocupaţional pentru care se efectuează stagiul; 

    b) pentru care exercitarea profesiei este reglementată prin legi speciale. 

 

SCOPUL EFECTUĂRII STAGIULUI: 

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul 

de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele 

practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de 

experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate. 

 

Realizarea stagiului, drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu sunt stabilite prin 

contractul de stagiu, care se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, cu o durată de şase luni, 

cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Contractul de stagiu se 

încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, în baza unui model cadru. 
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DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STAGIARULUI: 

Stagiarul are următoarele drepturi: 

- să beneficieze de coordonarea şi sprijinul mentorului; 

- să I se stabilească un program de activităţi corespunzător postului, al cărui nivel de dificultate şi complexitate să 

crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu; 

- să beneficieze de evaluare obiectivă; 

- să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor 

practice necesare practicării ocupaţiei; 

- să i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale şi care să-i permită 

consolidarea cunoştinţelor; 

- să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari; 

- să primească raportul de evaluare şi certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului; 

- să conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, după caz. 

 

Stagiarul are următoarele obligaţii: 

- să se pregătească profesional în domeniul pentru care efectuează stagiul; 

- să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează; 

- să respecte sarcinile date de mentor şi de conducătorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde 

efectuează stagiul; 

- să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului; 

- să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu 

normele stabilite de angajator; 

- să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie concurenţă neloială angajatorului; 

- să participe la procesul de evaluare. 

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI: 

 

Angajatorii au obligaţia să comunice Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, locurile de 

muncă vacante care pot fi ocupate de către absolvenţii de învăţământ superior. 

Comunicarea locurilor de muncă vacante care pot fi ocupate de către absolvenţii de învăţământul superior 

se face prin completarea de către angajator a formularului prevăzut în anexa nr. 1A la Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu menţiunea că la 

rubrica "Observaţii" se adaugă şi termenul "stagiu"; 

Formularul se comunică în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi de 

normele de punere în aplicare a acesteia. 

Angajatorul care comunică locurile de muncă vacante, reglementate prin legi speciale, are obligaţia de a 

transmite Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor toate condiţiile speciale de acces pentru 

ocuparea acestor locuri de muncă. 
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Angajatorul are următoarele drepturi: 

- să-i stabilească stagiarului, prin fişa postului, atribuţii în domeniul în care se realizează stagiul; 

- să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale stagiarului în procesul muncii; 

- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului; 

- să aplice sancţiunile corespunzătoare abaterilor disciplinare. 

 

Angajatorul are şi următoarele obligaţii: 

- să desemneze un mentor care să coordoneze şi să sprijine stagiarul în vederea atingerii obiectivelor şi 

indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de desfăşurare a perioadei de stagiu; 

- să stabilească stagiarului un program de activităţi în domeniul în care se realizează stagiul; 

- să asigure o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor 

teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului; 

- să evalueze cunoştinţele stagiarului la sfârşitul perioadei de stagiu; 

- să elibereze stagiarului certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în 

baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni; 

- să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract. 

 

CONTRACTUL DE STAGIU: 

Contractul de stagiu, ca şi cel de muncă, poate înceta: 

- de drept; 

- prin acordul părţilor, la data convenită de acestea; 

- prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege. 

 

În situaţia în care contractul de stagiu încetează din motive neimputabile stagiarului, acesta poate să  

continue efectuarea perioadei de stagiu, dacă, în termen de 60 de zile, se încadrează la alt angajator şi încheie cu 

acesta un contract de stagiu pentru perioada rămasă neefectuată. 

Inspectorii de muncă au competenţa de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare 

şi încetare a contractului individual de muncă şi a contractului de stagiu, în condiţiile legii. 

 

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI: 

Asemănător uceniciei, perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de 

angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, care va 

cuprinde: 

 obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea; 

 planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul competenţelor şi 

deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu. 

 

COORDONAREA ŞI SUPRAVEGHEREA STAGIULUI: 

Coordonarea şi supravegherea activităţii de stagiu este realizată de un mentor, numit de angajator dintre 

salariaţii calificaţi (cu excepţia celor cu sancţiuni disciplinare neradiate), cu o experienţă profesională de cel puţin 

doi ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul. Acesta poate să coordoneze şi să supravegheze, în 

acelaşi timp, cel mult trei stagiari. 
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EVALUAREA STAGIULUI: 

La sfârşitul perioadei de stagiu, activitatea stagiarului este evaluată de o comisie de evaluare, ai cărei 

membri sunt desemnaţi conform deciziei angajatorului (din care face parte obligatoriu şi mentorul) şi care la sfârşitul 

perioadei de stagiu evaluează şi eliberează fiecărui stagiar un referat de evaluare. 

 

Comisia de evaluare întocmeşte cu cinci zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu un 

referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente:  

 descrierea activităţii desfăşurate de stagiar; 

 gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi 

desfăşurat în perioada de stagiu; 

 competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor 

corespunzătoare postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu; 

 conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului; 

 concluziile privind desfăşurarea perioadei de stagiu; 

 alte menţiuni care vor fi stabilite prin normele metodologice. 

 

De asemenea, cu zece zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul întocmeşte  

raportul de stagiu care cuprinde descrierea programului de activităţi desfăşurate de stagiar pe parcursul perioadei 

de stagiu şi este avut în vedere, de către comisia de evaluare, la evaluarea finală a stagiarului. 

Evaluarea activităţii stagiarului se realizează pe baza: analizei gradului de realizare a obiectivelor şi  

indicatorilor de performanţă stabiliţi, aprecierii nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire a 

deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupaţii din domeniul în care acesta a efectuat stagiul şi 

raportului de stagiu. 

 

ELIBERAREA CERTIFICATULUI/ADEVERINŢEI: 

 

În termen de cinci zile de la finalizarea stagiului, pe baza referatului de evaluare, angajatorul eliberează un 

certificat/o adeverinţă de finalizare a stagiului. 

 

Promovarea evaluării se finalizează cu un certificat semnat de angajator. În acest caz, perioada de  

stagiu constituie vechime în specialitate. Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverinţe prin 

care se recunoaşte finalizarea stagiului. 

 

Certificatul/adeverinţa sunt vizate de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are  

sediul angajatorul. 

 

În situaţia în care stagiarul nu a promovat evaluarea, acesta poate contesta referatul de evaluare la reprezentantul 

legal al angajatorului – cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei luării la cunoştinţă, care este obligat să 

soluţioneze contestaţia cel mai târziu în ultima zi a stagiului, ulterior putând să se adreseze instanţei judecătoreşti 

competente în materia conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului la contestaţie. 

 

La sfârşitul perioadei de stagiu, când evaluarea s-a finalizat fără promovarea acesteia, contractul  
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individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, 

fără a fi necesară motivarea acesteia. 

 

Un angajator mai poate încadra o singură dată pe acelaşi post un absolvent de învăţământ superior  

care să efectueze stagiu în baza unui contract de stagiu. 

 

FINANŢAREA STAGIULUI  

 

Finanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse: 

  a) bugetul propriu al angajatorului;  

  b) fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în bugetul 

asigurărilor pentru şomaj; 

       c) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice; 

       d) alte surse, potrivit legii. 

 

Finanţarea stagiului din fonduri structurale europene se realizează în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare privind eligibilitatea şi cheltuielile eligibile. 

 

Pentru finanţarea din bugetul asigurărilor de şomaj, angajatorul încheie cu AJOFM Bihor, în termen de 30 

de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu, o convenţie pentru fiecare contract de stagiu pentru 

care angajatorul solicită sumele prevăzute de lege, respectiv o sumă în cuantum de  2.250 lei/lună. 
 

Finantarea acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj nu se aplică pe perioada în care raporturile de 

muncă sunt suspendate, conform legii. Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de 

stagiar. 

Suma prevazuta anterior nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt definite prin 

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul încheie cu Agenţia Judeteană 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de 

stagiu, o convenţie conform modelului prevăzut de actele normative. 

În situaţia în care convenţia nu se încheie în termenul prevăzut, angajatorul nu mai beneficiază de sumele alocate 

din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru acel contract de stagiu. 

 

Convenţia se încheie pentru fiecare contract de stagiu pentru care angajatorul solicită sumele acordate pe 

perioada derulării contractului de stagiu din bugetul asigurarilor pentru somaj. 

 
Verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar se efectuează în baza declaraţiei privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, depusă de angajatori potrivit 

prevederilor din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a următoarelor 

documente care se depun la Agenţia Judeteană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor: 
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    a) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut de lege; 

    b) fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor stagiari şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de 

angajator. 

 

Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute până la expirarea termenului prevăzut 

de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 

evidenţa nominală a persoanelor asigurate, aferentă lunii respective, sau le completează altfel decât potrivit 

prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenită lunar nu se acordă. 

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, suma cuvenită se acordă pentru luna pentru care documentele 

sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind 

obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, 

aferentă lunii respective. 

Perioada pentru care nu se acordă suma cuvenită pentru motivele prevăzute anterior face parte din 

perioada de acordare a acestei sume. 

Stabilirea şi încetarea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma cuvenită se fac în baza dispoziţiilor 

emise de directorul executiv al Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, în condiţiile legii, şi se 

comunică angajatorilor. 

Suma cuvenită se deduce de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o 

vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj. 

În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenţa se recuperează prin intermediul Agenţiei Judetene 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de 

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

respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

In situatia in care, dupa incetarea contractului de stagiu, la initiativa angajatorului, inceteaza si contractual 

individual de munca, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelasi post de o alta masura de stimulare a 

ocuparii fortei de munca prevazuta de legislatia ocuparii fortei de munca. 

 

Angajatorii care beneficiaza de sumele acordate pe perioada derulării contractului de stagiu din bugetul 

asigurarilor pentru somaj sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale stagiarilor pe perioada contractului de 

stagiu incheiat. 

 

În situaţia în care contractul individual de muncă încetează la iniţiativa angajatorului, anterior datei 

prevăzute în contractul de stagiu, acesta este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru 

respectivul stagiar, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raportului 

de muncă. 
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3. UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ 

 

 

TEMEI LEGAL 

 

- Legea nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicata*) şi modificată privind ucenicia la locul de munca  

- Hotarârea nr. 855 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca  

 

DEFINIŢII 

 

- Angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de 

contract individual de muncă; 

- Ucenicia la locul de muncã - formarea profesionalã realizatã în baza unui contract de ucenicie la locul de 

muncã. Ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru nivelurile 1, 2 si 3 de calificare, stabilite prin legislatia 

în vigoare. Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru 

ocupaţiile cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, 

respectiv standarde ocupaţionale. 

- Ucenicul - persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un contract de ucenicie cu 

un angajator, în scopul obţinerii unei calificări. 

- Contractul de ucenicie- contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în 

temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru 

şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi 

toate condiţiile necesare formării profesionale. 

- Furnizori de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, denumiţi în continuare furnizori - 

unităţi şi instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori, autorizaţi/acreditaţi pentru calificarea respectivă; 

- Coordonatorul de ucenicie - salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică 

organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a colabora cu furnizorul de formare profesională 

autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza 

standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei în care se califică ucenicul; 

- Contract de prestări de servicii de formare profesională - contractul încheiat între angajator şi furnizorul 

de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, dacă este altă persoană juridică, în temeiul căruia se 

asigură formarea profesională a ucenicului şi susţinerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de 

ucenicie. 
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OBIECTIVELE FORMĂRII PROFESIONALE PRIN UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ 

 să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul 

de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării; 

 să permită angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii; 

 să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu 

aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii; 

 să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, pentru a 

soluţiona problema pieţelor de muncă segmentate; 

 să contribuie la creşterea economică, crearea de noi locuri de muncă, coeziunea socială şi împlinirea 

personală; 

 să promoveze dialogul social şi să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local. 

 

UCENICUL 

 Poate fi încadrat în muncã ca ucenic persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la AJOFM Bihor sau la 

alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii; 

b) a împlinit vârsta de 16 ani; 

c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă; 

d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, 

conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Statutul ucenicului 

 

 Statutul de ucenic îi conferă persoanei încadrate în muncă în baza contractului de ucenicie , toate 

drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de prezenta lege şi, după caz, de legile speciale care 

reglementează acea ocupaţie. 

 Ucenicul beneficiază de dispoziţiile legale aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care acestea nu sunt 

contrare statutului ucenicului. 

 În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la 

pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesională 

autorizat şi coordonatorul să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului. Pregătirea 

ucenicului se desfăşoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de 

standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională. La programele de formare profesională 

prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de muncă care au beneficiat de informare şi consiliere privind 

cariera în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap pot fi cuprinse în programele 

de formare profesională prin ucenicie, la recomandarea medicului specialist, potrivit legii. 

 Obligaţiile ucenicului sunt: 

• să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie; 
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• să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, 

finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi 

practică, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională. 

 

ANGAJATORUL 

Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie au obligaţia de a comunica la AJOFM Bihor 

locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie. 

Situaţia privind locurile de muncă şi comunicarea se face prin completarea de către angajator a 

formularelor prevăzute la anexele nr. 1A si 1B la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele menţiuni: 

Formularul se comunică în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele 

de punere în aplicare a acesteia. 

Angajatorul care comunică locurile de muncă vacante, reglementate prin legi speciale, are obligaţia de a 

transmite la AJOFM Bihor toate condiţiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de muncă. 

Angajatorul are obligatia de a organiza evaluarea pregãtirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un 

centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cãi decât cele formale, si de a 

suporta costurile evaluãrii si certificãrii formãrii profesionale prin ucenicie la locul de muncã. 

Obligaţiile suplimentare ale angajatorului sunt: 

• să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată 

determinată proporţional cu timpul lucrat; 

• să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional; 

• să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare 

profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 

129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este 

finanţat din alte surse. 

 

CONTRACTUL DE UCENICIE 

Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie se fac în condiţiile 

respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă.  

Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 

de zile la inspectoratul teritorial de muncă Bihor. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie, în formă scrisă, 

revine angajatorului. 

Pe lângã elementele obligatorii ale contractului individual de muncã, contractul de ucenicie la locul de muncã 

cuprinde si clauze cu privire la: 

 denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul; 

http://idrept.ro/00053737.htm
http://idrept.ro/00054256.htm
http://idrept.ro/00053737.htm
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 denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la 

locul de muncă; 

 numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia; 

 locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională; 

 durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă; 

 obligaţiile suplimentare ale angajatorului; 

 obligaţiile ucenicului; 

 alte clauze, potrivit legii. 

 

Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de muncã, ce 

se completeazã cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncã aplicabil si prin regulamentele interne, 

dupã caz. 

 

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se 

pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de: 

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor 

corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 

b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor 

corespunzătoare unei calificări de nivel 3; 

c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor 

corespunzătoare unei calificări de nivel 4. 

d)  

 

Ucenicul poate fi supus unei perioade de probã care nu va depãsi 30 de zile lucrãtoare. 

 

Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puţin egal cu salariul de bază minim 

brut pe ţară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână. 

Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta 

de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână. 

 

 

FINANŢAREA UCENICIEI LA LOCUL DE MUNCĂ 

Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din: 

  a) resurse proprii ale angajatorilor; 

  b) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;  

  c) fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru 

şomaj; 

       d) alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc. 
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Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi 

beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării 

ocupării forţei de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare adică 300 lei/lună. Suma lunară se 

acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de 

odihnă al ucenicului. 

Pentru acordarea subventiei, angajatorul încheie cu AJOFM Bihor, în termen de 30 de zile lucrãtoare de 

la data expirãrii perioadei de probã cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncã, o conventie conform 

modelului prevãzut de lege. 

Termenul de 30 de zile este termen de decãdere din dreptul de a beneficia de sumele alocate din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, pentru acel contract de ucenicie. 

Conventia se încheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicitã sustinere 

financiară. 

Pentru verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar, angajatorul depune, potrivit prevederilor legale, 

declaratia privind obligatiile de platã a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalã a persoanelor 

asigurate aferentã lunii respective, , iar la AJOFM Bihor urmãtoarele documente: 

a) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în normele metodologice; 

b) fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator; 

c) raportul de monitorizare . 

Stabilirea si încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenitã ,se fac în baza dispozitiilor 

emise de directorul executiv al AJOFM Bihor, în conditiile legii. 

Suma cuvenitã se deduce de cãtre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sã o vireze 

lunar în contul bugetului asigurãrilor pentru somaj. 

Controlul respectãrii obligatiilor privind mentinerea raporturilor de muncã încheiate între ucenici si 

angajatorii care beneficiazã de sume din bugetul asigurãrilor  pentru somaj, se efectueazã de organele de control 

din cadrul AJOFM Bihor. 
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ANEXE



Anexa 1A                                                                                                                                                     

SITUAŢIA                                                                         

privind locurile de muncă vacante 
Date de identificare şi contact ale angajatorului : 

A1. Date de identificare a angajatorului: 
1. Denumire / nume………………………………………….. 
2. Codul unic de înregistrare /  codul fiscal.................………. 
3. Cod CAEN..............................................................………. 
4. Forma de propietate................................................………. 
5. Forma de organizare...............................................………. 
6. Marime (număr de personal)..................................………. 
7. Adresa sediu ....................................................................... 

A2. Date de contact ale angajatorului: 
1. Adresa de contact 
2. Telefon / fax . ........................................................………. 
3. Persoana de contact ............................................................ 

       4  . Email ......................................................................………. 

B. Date privind locurile de muncă vacante 
 

Nr
. 

Cr
t. 

 

Ocupaţia 

 

Ocupaţia uceniciei la locul de 
munca 

 

Numar locuri  

de muncă vacante 

 

Oferta 
valabila 

si pt. 
Cetatenii 
Uniunii 

Europen
e 

(DA/NU) 

 

 

Localitat
ea 

şi judeţul 
în care 
se află 
locul 

vacant 

 

Condiţii minime de 
ocupare 

 

 

Dura
ta 
înca
drări
i în 
mun
că

5) 

 

Perioada 
contractului 

 

 

Durata 
muncii
6) 

 

 

Salari
ul 

de 
încada

re
7)
  

 

 

 

Alte 
avanta
je

8) 

 

 

 

Valabil
itatea 
ofertei 

 

Modul 
de 

dolution
are a 

ofertei 
9) 

 

 

Obser
vaţii

10) 

 
 

Den
umir
e

1) 

 

Cod 

COR 
(6cara
ctere)

2

) 

 

Den
umir

e 
ocup
atie

3

a) 

 

Cod 
CO
R

3b) 

 

Denu
mirea 

califica
rii care 

se 
obtine

3

c) 

 

Codul 
califica

rii
3d)

  

 

Vacant  

ca 
urmare 

a 
încetării 
raporturil

or de 
muncă 
sau de 
serviciu 

Nou 
creat 

 

Vec
hime  

în 
dom
eniu 

 

Stud
ii 

 

Alte 
condiţi
i
4) 

 

 

Data 
ince
put 

 

 

Data 
sfars
it 

1                       

2                       

Director general 

sau altă persoană autorizată  

 ……………………………………………….. 

Data situatiei ………………………….. LS 
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---------- 

   1) Se completează denumirea ocupaţiei corespunzătoare locului de muncă vacant. În situaţia în care ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui 

contract de ucenicie în condiţiile legii, denumirea ocupaţiei este, conform COR, "ucenic". 

    2) Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupaţiei locului de muncă prevăzute la pct. 1). 

    3) Se completează în situaţia în care se organizează ucenicie la locul de muncă. (Ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie, 

în condiţiile legii). 

    3a) Se completează denumirea ocupaţiei pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă. 

    3b) Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupaţiei pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă prevăzută la subpct. 3a). Denumirea calificării care 

se va obţine. 

    3c) Se completează denumirea calificării care se va obţine în urma formării prin ucenicie la locul de muncă. 

    3d) Se completează codul corespunzător calificării care se va obţine în urma formării prin ucenicie la locul de muncă prevăzută la subpct. 3a). Până la intrarea în vigoare a 

Registrului naţional al calificărilor din România, se are în vedere Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 

35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

   4) Se completează alte condiţii pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situaţia în care ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract de 

ucenicie în condiţiile legii, se completează toate condiţiile speciale de acces la formare profesională prin ucenicie, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 279/2005 

privind ucenicia la locul de muncă, republicată, inclusiv condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pentru nivelul de calificare pentru care se 

organizează ucenicia, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată. 

    5) Se completează: nedeterminată sau determinată ............. luni. În situaţia unui contract de ucenicie, se completează durata contractului de ucenicie, în funcţie de nivelul 

de calificare, durată stabilită conform Legii nr. 279/2005, republicată. 

    6) Se completează după cum urmează: 

    cod: N/.....ore/zi - în situaţia în care este cu program normal de lucru (normă întreagă); 

    cod: P/.....ore/zi - în situaţia în care este cu program parţial de lucru de ....... ore/zi. 

    7) Se completează salariul de încadrare corespunzător postului. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanţilor (brut/lunar). 

    8) Se completează alte avantaje materiale sau financiare. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanţilor (de exemplu: cazare, transport, costuri cu 

mutarea, masă). 

    9) Se completează modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare şi CV, telefon, preselecţie din partea AJOFM/AMOFM). 

    10) Se va menţiona dacă a mai fost sau nu comunicat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (cod D pentru cele comunicate şi 

neocupate, cod N pentru cele care nu au mai fost comunicate). 

    11) Se completează data calendaristică în care situaţia a fost completată de angajator. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                ANEXA 1B 
                                                                                                                                                                                                                                   (Anexa nr. 1B la normele 
metodologice) 
 
                                                                          COMUNICARE 
                                           privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante 

    A. Date de identificare ale angajatorului: 
    1. Denumirea/Numele ........................................... 
    2. Codul unic de înregistrare .............................. 
    3. Codul CAEN ................................................ 
    4. Forma de proprietate .................................... 
    5. Forma de organizare ..................................... 
    6. Mărime (număr de personal) .............................. 
    7. Adresa .................................................. 
    8. Persoana de contact ..................................... 
    9. Telefon/Fax ............................................. 
    10. E-mail .................................................. 
    B. Date privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante 

 

 

Nr. 

crt. 

Ocupaţia Numărul de 

locuri de 

muncă 

comunicate 

vacante care 

au fost 

ocupate 

Localitatea şi judeţul în care se 

află locul de muncă comunicat 

vacant care a fost ocupat 

Data la care a 

fost comunicat 

vacant locul de 

muncă ocupat 

(zz/ll/aa) 

Situaţia privind 

locurile de muncă 

vacante în care a 

fost comunicat 

vacant locul de 

muncă ocupat(data 

situaţiei completate 

de angajator în 

formularul 

respectiv(zz/ll/aa) 

Poziţia locului 

de muncă 

ocupat în 

situaţia prin 

care acesta a 

fost  

comunicat 

vacant (de 

exemplu 1,2 

etc) 

Data 

ocupării 

locului de 

muncă 

vacant 

(zz/ll/aa) 

Denumirea Cod COR 

(6 caractere) 

1         

2         

                                             
        Director general 
                                                                     sau altă persoană autorizată, 
                                                                          ............................. 
                                                                                                LS 
    Data situaţiei

1)
 ................................... 

                                       (zz/ll/aa) 
____________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


