
Denumire angajator_________________________________ 
Cod fiscal__________________________ 
Tel_______________________________ 
Nr._____________data________________ 
                                

               Către, 

                          AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Mureş 

 

Societatea_______________________________________,cu sediul  in_____________________   
str.________________________,nr._______, judeŃul ______________,tel______________,         
e-mail __________________________, cod fiscal _________________, reprezentată legal prin 
_____________________________________, in calitate de____-__________________, solicită  
incheierea de convenŃii  în baza Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare ,  pentru un 
număr de :  

   ............. absolvenŃi ; 
    ...........  şomeri în vârstă de peste 45 de ani, înregistraŃi în evidenŃa agenŃiei; 
   ............  şomeri părinŃi unici susŃinători ai familiilor monoparentale, înregistraŃi în 
evidenŃa agenŃiei;   
   ...........   şomeri persoane cu handicap, înregistraŃi în evidenŃa agenŃiei; 
   ............  şomeri de lungă durată, înregistraŃi în evidenŃa agenŃiei; 
   ............. tineri NEET şomeri, înregistraŃi în evidenŃa agenŃiei; 
    ............ şomeri înregistraŃi în evidenŃa agenŃiei care în termen de 5 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiŃiile pentru a solicita pensie anticipată parŃială; 
    ............ şomeri înregistraŃi în evidenŃa agenŃiei care în termen de 5 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiŃiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu 
îndeplinesc condiŃiile pentru a solicita pensie anticipată parŃială. 
 

□    Societatea nu  a beneficiat în ultimii doi ani de subvenŃionarea locurilor de muncă  
în baza legii nr.76/2002 prin încheierea de convenŃii cu AJOFM Mures; 
 

□    Societatea  a beneficiat în ultimii doi ani de subvenŃionarea locurilor de muncă  în 
baza  
legii nr.76/2002  prin încheierea de convenŃii cu AJOFM Mures; 
Pentru convenŃiile încheiate societăŃii  nu i-au fost imputate sumele acordate pe motivul 
încetării  raporturilor de muncă ale  persoanelor angajate pe convenŃii din motivele 
prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare: art. 55 lit.b, art.56 lit.d) şi e), art.61 lit.d), şi art. 65 din Legea 53/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
MenŃionăm că angajatorul depune lunar declaraŃia D 112  privind obligaŃiile de plată a 
contribuŃiilor sociale, impozitul pe venit  şi evidenŃa nominală a persoanelor asigurate. 

 
Numele şi prenumele 

 
_____________________________ 

 
 

Semnatura 
 


