
CONTRACT DE SOLIDARITATE 

Nr. ................../........................... 

 

    PărŃile contractante: 

    AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Mureş, denumită în continuare agenŃie judeŃeană, 
reprezentată prin Gheorghe STEF avînd funcŃia de director executiv, cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Iuliu Maniu, 
nr. 2, telefon 0265-269247, fax 0265-269247, e-mail ajofm@ms.anofm.ro, cod fiscal 11339089, cont trezorerie 
RO21TREZ29A681550570201X. 

    Doamna/Domnul ....................................................................., în calitate de beneficiar, posesor al actului de 
identitate seria ......... nr. ....................., cod numeric personal ....................................................., cu 
domiciliul/reşedinŃa în localitatea .................................., str. ..........................................................., nr. ........, bl. 
...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeŃul/sectorul ..........................., telefon ................................, care se încadrează în 
una dintre categoriile prevăzute la art. 5 pct. IV^3 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare: 

    [] tineri care se află în sistemul de protecŃie a copilului sau provin din acest sistem; 

    [] tineri cu dizabilităŃi; 

    [] tineri care nu au familie sau a căror familie nu le poate asigura întreŃinerea; 

    [] tineri care au copii în întreŃinere; 

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

    [] tineri care sînt victime ale traficului de persoane. 

    Obiectul contractului: acordarea serviciilor care constituie acompaniament social personalizat conform art. 
93^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

    Durata contractului 

    Durata contractului este de*) ............................... 

    *) Durata contractului poate fi de pînă la 3 ani, dar nu mai puŃin de un an. 

    ObligaŃiile părŃilor 

    A. AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Mureş : 

    - Asigură servicii de consiliere profesională şi mediere. 

    - Identifică şi plasează beneficiarul pe un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale şi altor condiŃii 
cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea beneficiarului ca şomer. 

    B. Beneficiarul: 

    - participă la serviciile de consiliere profesională şi mediere oferite de agenŃia judeŃeană; 



    - acceptă oferta de loc de muncă a agenŃia judeŃeană. 

    Modificarea şi încetarea contractului 

    A. Modificarea 

    Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinŃă al părŃilor, prin act adiŃional la prezentul contract. 

    B. Încetarea contractului: 

    a) la expirarea termenului; 

    b) la iniŃiativa beneficiarului în urma unui preaviz de 15 zile; 

    c) la iniŃiativa agenŃiei judeŃene în cazul în care beneficiarul nu participă la serviciile de mediere şi consiliere 
sau refuză nejustificat locurile de muncă oferite de agenŃia judeŃeană; încetarea are loc în termen de 15 zile de la 
comunicarea notificării de către agenŃia judeŃeană în cazul în care, în această perioadă, beneficiarul nu îşi 
îndeplineşte obligaŃiile prevăzute în contract. 

SoluŃionarea litigiilor 

    PărŃile contractante vor depune toate diligenŃele pentru a rezolva, pe cale amiabilă, neînŃelegerile care se pot 
ivi între ele în legătură cu derularea contractului. 

    Dacă părŃile nu reuşesc să rezolve neînŃelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanŃei de judecată 
competente. 

    Alte clauze 

    Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris. 

    Orice document scris trebuie înregistrat atît în momentul transmiterii, cît şi în momentul primirii. 

    Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare. 

AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Mureş     

                                                                                                                                               Beneficiar, 

Director executiv  

Gheorghe STEF                      Semnătura 

Semnătura  

Sef Serviciu ALOFM Tg.Mures 

Sebastian FARCAS                                                                                                                               

                                                                                                                                                 Intocmit 

                                                                                                                                             Alina GHIORGHIU 

......................(L.S.) 


