
 

 AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ MUREŞ 
 

                       
    CONTRACT DE  ASIGURARE PENTRU ŞOMAJ 

                          Nr. __________/_____________ 
 
    Încheiat între: 
 
    AgenŃia pentru Ocuparea ForŃei de Muncă a JudeŃului MURES, denumită în continuare 
agenŃie, reprezentată prin ____________________, având funcŃia de director executiv, în calitate 
de asigurător, cu sediul în localitatea Târgu Mureş, str. Iuliu Maniu, nr. 2, judeŃul MUREŞ 
    şi 
    Doamna/Domnul ________________________, în calitate de asigurat, posesor al codului 
numeric personal _________________, actul de identitate CI/BI seria ___ nr. _________, cu 
domiciliul sau reşedinŃa în localitatea ________________, str. ______________ nr. ____, bl. 
_____, sc. ____, et. ___, ap. ____, judeŃul Mureş, Oficiul poştal ______, telefon ___________, 
e-mail_____________. 
    1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj, reglementată 
prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de 
muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 
    2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de _____________. 
    3. CondiŃii de asigurare : 
    3.1. Venitul lunar asigurat este de _________ lei (în cifre). În situaŃia în care, ulterior 
încheierii prezentului contract de asigurare pentru şomaj, acest venit lunar asigurat este mai mic 
decât salariul de bază minim brut pe Ńară garantat în plată, stabilit potrivit legii sau, după caz, mai 
mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în 
luna pentru care se plăteşte contribuŃia de asigurare pentru şomaj, venitul lunar asigurat este 
salariul de bază minim brut pe Ńară garantat în plată, stabilit potrivit legii sau, după caz, 
echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru 
care se plăteşte contribuŃia de asigurare pentru şomaj. 
    3.2. Cota de contribuŃie este cea prevăzută de dispoziŃiile legale pentru luna pentru care 
plăteşte contribuŃia de asigurare pentru şomaj în situaŃia persoanelor asigurate în sistemul 
asigurărilor pentru şomaj în condiŃiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în baza 
contractului de asigurare pentru şomaj. 
    Cota de contribuŃie, la data încheierii prezentului contract de asigurare pentru şomaj, este 1%. 
    3.3. Cuantumul contribuŃiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj se determină prin 
aplicarea cotei de contribuŃie pentru luna pentru care plăteşte contribuŃia de asigurare pentru 
şomaj prevăzută la pct. 3.2. la venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1. 
    Cuantumul contribuŃiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj, la data încheierii 
prezentului contract de asigurare pentru şomaj, este de ______ lei. 
    3.4. Contul în care se plăteşte contribuŃia la bugetul asigurărilor pentru şomaj este 
RO29TREZ4762821040202XXX, deschis la Trezoreria Târgu Mureş . 
    3.5. Plata se poate face în numerar la casieriile agenŃiei sau prin orice alte mijloace de plată 
prevăzute de lege. 
    3.6. Plata contribuŃiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj se face lunar până cel mai târziu 
data de 25 a lunii următoare, lunii pentru care se face plată. 
    3.7. Neplata contribuŃiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj la termenul prevăzut la pct. 3.6 
generează plata de dobânzi şi penalităŃi de întârziere datorate pentru fiecare zi calendaristică, 
stabilite potrivit legii. 



 

   
  4. ObligaŃiile agenŃiei: 
    4.1. certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj; 
    4.2. plata indemnizaŃiei de şomaj în condiŃiile şi conform Legii nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    4.3. asigurarea accesului la măsurile de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forŃei 
de muncă, prevăzute de lege şi în condiŃiile legii; 
    4.4. plata contribuŃiilor sociale obligatorii prevăzute de lege, în condiŃiile legii, în perioada în 
care asiguratul beneficiază de indemnizaŃie pentru şomaj. 
    5. ObligaŃiile asiguratului: 
    5.1. achitarea contribuŃiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj în cuantumul şi la termenul 
stabilit la pct. 3; 
    5.2. înştiinŃarea agenŃiei despre modificările survenite în situaŃia sa, inclusiv în ceea ce 
priveşte asigurarea sa în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 
    5.3. să se prezinte la sediul agenŃiei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în 
invitaŃie. 
    6. Durata contractului 
    Prezentul contract se încheie pe perioadă nedeterminată sau determinată pentru o perioadă de 
______ zile, de la data de ______________ (zz/ll/aa) la data de _______________ (zz/ll/aa)  inclusiv. 
    7. Încetarea contractului 
    7.1. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează: 
    a) la data la care asiguratul solicită acordarea indemnizaŃiei de şomaj; 
    b) la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat, prevăzută la pct. 6.1. 
    c) la data la care asiguratul nu se mai încadrează în una dintre situaŃiile reglementate la art. 20 
sau art. 22^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
    d) la data la care asiguratul nu mai este asigurat în sistemul public de pensii şi în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate; 
    e) în situaŃia în care nu îndeplineşte obligaŃia prevăzută la pct. 5.2. 
    7.2. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează din iniŃiativa asiguratului, dacă acesta 
înştiinŃează agenŃia înainte cu cel puŃin 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului-limită 
 de plată a contribuŃiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzut la pct. 3.6. 
    7.3. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează din iniŃiativa agenŃiei, dacă asiguratul nu 
achită contribuŃia la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 3 luni consecutive.  
AgenŃia notifică asiguratului încetarea contractului de asigurare pentru şomaj, precizând stagiul 
de cotizare realizat. 
    8. Alte clauze 
    8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuŃia la bugetul asigurărilor pentru şomaj nu 
constituie stagiu de cotizare. 
    8.2. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor (luni sau zile, după caz) pentru 
care s-a achitat contribuŃia la bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
    8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior încheierii 
contractului de asigurare pentru şomaj se modifică salariul de bază minim brut pe Ńară garantat în 
plată, stabilit potrivit legii, sau, după caz, echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, 
stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuŃia de asigurare pentru 
şomaj. 
    8.4. Cota de contribuŃie prevăzută la pct. 3.2 se actualizează dacă ulterior încheierii 
contractului de asigurare pentru şomaj se modifică cota de contribuŃie pentru persoanele 
asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj în condiŃiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, în baza contractului de asigurare pentru şomaj. 
 



 

    8.5. Cuantumul contribuŃiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzut la pct. 3.3 se 
actualizează, ulterior încheierii contractului de asigurare pentru şomaj, în situaŃiile prevăzute la 
pct. 8.3 şi 8.4, după caz. 
    8.6. Stagiul de cotizare realizat în baza prezentului contract de asigurare pentru şomaj este luat 
în considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare pentru şomaj. 
    8.7. În caz de forŃă majoră părŃile contractante sunt exonerate de răspundere pentru 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaŃiilor asumate prin 
prezentul contract. Cazul de forŃă majoră se dovedeşte de partea care o invocă. 
    8.8. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul 
scris al ambelor părŃi, prin act adiŃional. Când una dintre părŃi nu este de acord cu modificarea 
solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat. 
    9. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluŃionate între părŃi pe cale 
amiabilă, sunt de competenŃa instanŃelor judecătoreşti. 

 
 
 

            Asigurător,                                                                                      Asigurat, 
 
 

                AJOFM MUREŞ                                                                                       
       
     
 
 
 Vizat, 
   
 Juridic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îndeplineşte condiŃiile prevăzute de art. 10, alin. (2) 
din HG nr. 174/2002 
 


