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AGENTIA  
PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 

A JUDETULUI / MUNICIPIULUI  
____________________ 

 
Nr. ______ / ___________ 

 
 

[de completat] 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA A JUDETULUI / 
MUNICIPIULUI [de completat datele de identificare], reprezentata legal prin 
doamna/domnul director executiv [de completat],  

 
si 
 

[de completat], avand sediul in [de completat datele de identificare], 
reprezentata legal prin [de completat],  

 
denumite in continuare Parti,  
 

 Avand in vedere: 

- Legea nr.202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale 
pentru Ocuparea Fortei de Munca, republicata; 

- Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea 
ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr.1610/2006 privind aprobarea Statutului Agentiei 
Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr.377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind 
accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile 
de finantare si instructiunile de implementare a acestora, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca 
nr.85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a 
cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Contractul de finantare cu numarul de identificare [de completat], incheiat 
intre [de completat numele partii cu care se incheie protocolul], in calitate de 
beneficiar al finantarii nerambursabile acordate prin intermediul Fondului [de 
completat in mod corespunzator - Fondul european de dezvoltare regionala, 
Fondului social european si Fondul de coeziune] si [de completat numele 
AM/OI cu care este incheiat contractul de finantare], denumit in continuare 
Contractul de finantare; 
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- [de completat dupa caz cu alte acte sau dispozitii legale incidente in 
domeniul de activitate al partii cu care se incheie protocolul]. 

 
 Partile convin incheierea prezentului protocol de colaborare. 
 
 
  Capitolul I - SCOPUL SI OBIECTUL PROTOCOLULUI 

 
Art.1 Prezentul protocol are ca obiect furnizarea, in mod gratuit si reciproc, in 

conditiile legii, a datelor si informatiilor solicitate de fiecare dintre parti celeilalte, 
necesare pentru indeplinirea atributiilor sau, dupa caz, a obligatiilor detinute potrivit 
dispozitiilor legale si actelor juridice invocate in preambul, in vederea realizarii 
urmatoarelor obiective: 

a) Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca prin 
cuprinderea acestora  in programe de ocupare şi formare profesională, care sa le 
asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii 
mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii;  

b) Creşterea gradului de ocupare a persoanelor apartinând unor grupuri vulnerabile. 
c) Creşterea gradului de ocupare a persoanelor din mediul rural. 
d) Susţinerea unor proiecte  in domeniul ocuparii fortei de munca, finantate din FSE, 

avand ca scop diminuarea somajului de lunga durata,  precum si intensificarea 
masurilor de stimulare a ocuparii in zonele care se confrunta cu probleme economice 
si sociale.; 
 
Art.2.  (1) Prezentul protocol stabileste conditiile in care partile isi pot furniza 

informatii necesare in realizarea scopului prevazut la art.1. 
 (2) Partea care va transmite informatii sau date de natura celor mentionate 

va fi denumita in continuare furnizor iar partea care va solicita si primi astfel de 
informatii necesare va fi denumita in continuare beneficiar. 

 (3) Furnizarea informatiilor ce constituie date cu caracter personal definite 
potrivit Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se efectueaza in conditiile prevazute de aceasta lege si de 
Cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, 
aprobate prin Ordinul Avocatului Poporului nr.52/2002. 

(4) Beneficiarul furnizarii de informatii ce constituie date cu caracter personal 
este obligat sa aplice masurile tehnice si organizatorice prevazute de lege pentru 
protejarea datelor cu caracter personal impotriva furtului, pierderii sau accesului 
neautorizat. 

(5) Nu intra sub incidenta prezentului protocol furnizarea informatiilor ce 
constituie date cu caracter personal potrivit legii, a caror prelucrare este interzisa, 
cu exceptiile prevazute de lege. 

 
 

 Capitolul II - DURATA PROTOCOLULUI 
 

 Art.3 Prezentul protocol intra in vigoare de la data semnarii sale de catre 
parti si se incheie pe o perioada determinata de [de completat], valabilitatea sa 
putandu-se prelungi cu conditia notificarii de catre partea solicitanta a intentiei de 
prelungire cu cel putin [de completat] zile anterior expirarii duratei de valabilitate. 
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Capitolul III - OBLIGATIILE PARTILOR 

      
Art.4 In vederea realizarii scopului prezentului protocol, beneficiarul: 

a) desemneaza un responsabil pentru coordonarea implementarii prezentului 
protocol si pentru mentinerea legaturii cu cealalta parte; 

b) desemneaza persoanele autorizate sa prelucreze informatiile transmise de 
furnizor; 

c) transmite furnizorului datele de contact ale persoanelor desemnate potrivit 
lit.b); 

d) solicita furnizorului transmiterea de informatii cu privire la persoanele in 
cautarea unui loc de munca aflate in evidenta sa si care indeplinesc criteriile 
specificate in cererea al carei model este prevazut in Anexa 1 la prezentul 
protocol; 

e) se obliga sa transmita furnizorului, in structura prevazuta in Anexa 2 la 
prezentul protocol, informatii privind persoanele prevazute la art.5 lit.e), care 
au fost selectate si au consimtit sa beneficieze de masurile de stimulare a 
ocuparii fortei de munca organizate in conditiile legii de catre beneficiar, in 
conformitate cu prevederile contractului de finantare;   

f) se obliga sa elibereze lunar dar nu mai tarziu de [de completat] ale lunii in 
curs pentru luna anterioara, persoanelor prevazute la lit.e) care beneficiaza 
de programele de formare profesionala organizate in conditiile legii de catre 
beneficiar in conformitate cu prevederile contractului de finantare, dovada 
participarii acestora la aceste programe de formare profesionala, sau, dupa 
caz, dovada participarii la examenul de absolvire a acestora, intocmita 
conform modelului prevazut in Anexa 3 la prezentul protocol; 

g) se obliga sa puna la dispoziţia furnizorului, in conditiile legii, orice alte 
informatii pe care aceasta le solicita si pe care le considera necesare pentru 
indeplinirea obiectivului prezentului protocol; 

h) se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra datelor si informatiilor 
obtinute in baza prezentului protocol si sa le utilizeze in conditiile legii si 
numai in scopul desfasurarii activitatii proprii in vederea indeplinirii 
obiectivului stabilit prin prezentul protocol;  

i) informeaza furnizorul cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu 
privire la aplicarea prevederilor prezentului protocol. 
 

 Art.5 In vederea realizarii scopului prezentului protocol, furnizorul:     
a) desemneaza un responsabil pentru coordonarea implementarii prezentului 

protocol si pentru mentinerea legaturii cu cealalta parte; 
b) desemneaza persoanele autorizate sa prelucreze informatiile solicitate de 

beneficiar; 
c) transmite beneficiarului datele de contact ale persoanelor desemnate potrivit 

lit.b); 
d) la solicitarea beneficiarului, identifica persoanele in cautarea unui loc de 

munca inregistrate in evidenta sa, care indeplinesc criteriile specificate in 
cererea transmisa de acesta;  

e) transmite beneficiarului, in structura prevazuta in Anexa 4 la prezentul 
protocol, informatii privind persoanele prevazute la lit.d), care si-au exprimat 
in scris consimtamantul in acest sens; 

f) se obliga sa puna la dispoziţia beneficiarului, in conditiile legii, orice alte 
informatii pe care acesta le solicita si pe care le considera necesare pentru 
indeplinirea obiectivului prezentului protocol; 
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g) se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra datelor si informatiilor 
obtinute in baza prezentului protocol si sa le utilizeze in conditiile legii si 
numai in scopul desfasurarii activitatii proprii in vederea indeplinirii 
obiectivului stabilit prin prezentul protocol;  

h) informeaza beneficiarul cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu 
privire la aplicarea prevederilor prezentului protocol. 

 
 

Capitolul IV - INCETARE  

 
 Art.6  Prezentul protocol inceteaza in urmatoarele situatii: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la data incetarii contractului de finantare; 
c) prin acordul scris al partilor;  
d) prin denuntarea unilaterala de catre una din parti, notificata celeilalte parti 

cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii; 
e) in cazul reorganizarii sau desfiintarii uneia dintre parti, potrivit legii; 
f) de plin drept, in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a 

obligatiilor prevazute in prezentul protocol de catre una dintre parti, in 
masura in care la notificarea adresata de partea lezata, partea in culpa 
nu depune diligentele necesare pentru executarea in mod corespunzator 
al obligatiilor ce ii revin potrivit prezentului protocol, in termen de 15 zile 
de la primirea notificarii; 

g) in caz de forta majora. 
  
 
 Capitolul V - FORTA MAJORA 
 

 Art.7 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
 Art.8 Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul protocol, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
 Art.9 Indeplinirea prezentului protocol va fi suspendata in perioada de 
actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor 
pana la aparitia acesteia. 
 Art.10 Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii 
stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
 Art.11 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o 
perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte 

parti incetarea de plin drept a prezentului protocol, fara ca vreuna dintre parti sa 
poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
 
 Capitolul VI - SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
 
         Art.12 Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe si consultari, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi 
intre ele in cadrul sau in legatura cu indeplinirea prezentului protocol. 

Art.13 Daca dupa 5 zile de la inceperea acestor tratative, partile nu reusesc 
sa rezolve in mod amiabil divergentele aparute, fiecare dintre ele poate solicita ca 
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente, potrivit 
legii. 
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 Capitolul VII - COMUNICARI 
 
 Art.14 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului 
protocol, trebuie sa fie transmisa in scris. 
 Art.15 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, 
cat si in momentul primirii. 
 Art.16 Comunicarile intre parti se pot face prin posta, fax sau e-mail, cu 
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 
 

Capitolul VIII - DISPOZITII FINALE 

 
Art.17 Partile vor actiona in spiritul bunei credinte si vor organiza in mod 

corespunzator ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului protocol. 
Art.18 Partile isi vor furniza, in conditiile legii, toate informatiile necesare in 

vederea asigurarii indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul protocol.  
Art.19 In cazul in care una dintre parti este obligata, in conditiile legii, sa 

dezvaluie informatiile/datele ce i-au fost furnizate in temeiul prezentului protocol, 
va notifica de indata acest fapt celeilalte parti. 

Art.20 Partile isi vor coordona actiunile si alte manifestari publice legate de 
prezentul protocol si se vor consulta ori de cate ori urmeaza ca una dintre ele  sa 
transmita public informatii legate de cele intreprinse in temeiul acestui protocol. 

Art.21 Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, numai cu acordul 
scris al partilor, ori de cate ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. 

Art.22 Partea care are initiativa amendarii prezentului protocol va transmite 
celorlalte parti, in scris, spre analiza, propunerile sale. 

Art.23 Drepturile si obligatiile celor doua parti, detinute in temeiul prezentului 
protocol, nu pot fi cesionate catre o alta persoana fizica sau juridica. 

Art.24 Anexele 1-4 fac parte integranta din prezentul protocol. 
 
Prezentul protocol s-a incheiat astazi __________, in 2 (doua) exemplare, 

cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 

AGENTIA  

PENTRU OCUPAREA FORTEI DE 
MUNCA A JUDETULUI / MUNICIPIULUI  

[de completat cu reprezentantii care vor 
proceda la semnarea protocolului] 

 [de completat denumirea partii cu care 
se incheie protocolul precum si 

reprezentantii care vor proceda la 
semnarea protocolului] 

 


