
ANEXA 6 
 

CONVENŢIE 
Nr. ......../................... 

 
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului 
......................../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl 
......................................., având funcţia de ........................., denumită în continuare 
agenţia, şi persoana juridică (fizică) ............................., cu sediul/adresa în 
.............................., judeţul ............................, telefon ........................, cod fiscal 
(CUI) ........................................., cont IBAN ........................................., deschis la 
Banca ................................., reprezentată prin dna/dl ..............................., având 
funcţia de................................., denumită în continuare angajatorul, convin 
următoarele: 
    1. Angajatorul se obligă: 

a) să menţină raporturile de muncă ale persoanei prevăzute la pct. 1 pe perioada 
pentru care a fost încheiat contractul de ucenicie; 

b) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj pentru ucenic plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în 
vigoare la data încetării contractului de ucenicie la locul de muncă, în cazul în 
care încetează contractul de ucenicie la locul de muncă al ucenicului prevăzut la 
pct. 1, anterior datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat acest contract, 
în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 
279/2005  privind ucenicia la locul de muncă, republicată; 

c) să organizeze evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobandite de  
ucenic ca urmare a executării contractului de ucenicie, conform dispoziţiilor 
art.13 din  Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată; 

d) să restituie în totalitate agenţiei, în situaţia în care ucenicul nu obţine nici a doua 
oară Certificatul de competenţe profesionale, sumele încasate de la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj pentru ucenic plus dobânda de referinţă a Băncii 
Naţionale a României în vigoare la data la data primirii celei de-a doua decizii a 
Comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii,  

e) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002  privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze 
lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 17 din 
Legea nr. 279/2005, republicată; 

f) să depună la agenţie, pentru verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar potrivit 
art. 17 din Legea nr. 279/2005, republicată, 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 aferente lunii respective, prevăzută la titlul IX^2 «Contribuţii sociale 



obligatorii» din Legea nr. 571/2003 , cu modificările şi completările ulterioare, 
următoarele documente: 

• tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr.7 la 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.279/2005, aprobate prin HG 
nr.234/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

• raportul de monitorizare al planului de activitate al ucenicului prevăzut la 
art. 11  alin. (6) lit. e) din HG nr.234/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare, conform modelului din anexa nr.2 

g) să depună declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii 
respective, prevăzută la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 
571/2003 , cu modificările şi completările ulterioare şi documentele prevăzute de 
lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal 
pentru depunerea declaraţiei lunare; 

h) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea 
prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumei prevăzute la art. 17 din 
Legea nr. 279/2005, republicată; 

i) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului 
deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al 
datelor de contact. 
 

 2. Agenţia se obligă 
a) să acorde suma cuvenită potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, republicată, în 

conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma 
reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002 , cu modificările şi completările ulterioare, 
pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

b) să plătească diferenta sumei conform prevederilor art. 48 din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la 
locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu 
modificările şi completările  ulterioare, în situaţia în care sumele cuvenite 
potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, republicată, sunt mai mari;  

   3.Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra: 
   a)   îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea 
         acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005, 

republicată; 
  b)   nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie. 
 
    4. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea 
prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor 
prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005, republicată, precum şi a nerespectării de 



către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va 
recupera debitele conform legii. 
 
   5. Angajatorul, prin prezenta, declară pe propria răspundere sub sancţiunea 
prevăzută de Codul Penal pentru fals în declaraţii, următoarele: 
    a) doamna/domnul ................................., având CNP ......................................, este 
încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de 
........................., cu Contractul de ucenicie la locul de muncă nr. ............., încheiat în 
data de ........................, cu perioada de probă care expiră la data de .........................., 
durata contractului fiind de la data de ............................ la data de ...............................; 
    b) anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă menţionat la lit. a), 
angajatorul nu a avut încheiat cu persoana menţionată la lit. a) un alt contract de 
ucenicie la locul de muncă; 
     
Întocmită în două exemplare, din care .......... exemplar pentru  Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului............................. şi  un 
exemplar  pentru ................................................................................ 

 
Data…………. 

 
 
 
                  Agenţia                                                                Angajator 
          Director executiv,                                                 Reprezentant legal         
                   (L.S.)                                                                      (L.S.) 

 
 


