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Cadrul legal de funcŃionare al agenŃilor de ocupare a forŃei de muncă 
 
 
            Actele normative care reglementează activitatea agenŃilor de ocupare privaŃi: 
 
• Legea nr. 156/2000 privind protecŃia cetăŃenilor români care lucrează în străinătate 
• OG nr. 43/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecŃia 
cetăŃenilor români care lucrează în străinătate 
• HG nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 
nr. 156/2000 privind protecŃia cetăŃenilor români care lucrează în străinătate 
• HG nr. 850/2002 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecŃia cetăŃenilor români care lucrează în străinătate, 
aprobate prin HG nr. 384/2001 
 
 
            În România,  activitatea privată de mediere şi plasare a forŃei de muncă în străinătate se 
realizează de către societăŃile comericale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind 
societăŃile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca activitate 
principală "SelecŃia şi plasarea forŃei de muncă" cod CAEN – 7450. 
           Pentru a desfăşura activitatea de mediere a angajării cetăŃenilor români în străinătate, 
agenŃii de ocupare privaŃi trebuie să aibe încheiate contracte care conŃin oferte ferme de locuri de 
muncă cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaŃii patronale din străinătate, după caz.  
!!! Acreditarea agenŃilor privaŃi de ocupare a forŃei de muncă ce activează în baza Legii nr. 
156/2000 a fost abrogată prin OG 43/2002, aceştia având în prezent, obligaŃia să se înregistreze la 
inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia îşi au sediul. 
 
 
!!! Recrutarea cetăŃenilor români pentru locuri de muncă în străinătate nu poate fi realizată de 
către persoane fizice, de agenŃii de turism şi societăŃi de transport, de reprezentanŃi ai bisericii sau 
ai cultelor religioase, de organizaŃii sau fundaŃii. 
 
 

Colaborarea dintre solicitantul de locuri de muncă în străinătate şi agentul de ocupare privat 
 

 
Contractul de mediere 
 
             Colaborarea dintre solicitantul de locuri de muncă în străinătate şi agentul de ocupare 
privat având ca obiect obŃinerea de către primul a unui loc de muncă are loc în baza unui contract 
de mediere încheiat între cei doi.  
            Contractul de mediere se încheie în formă scrisă. 
            Contractul de mediere trebuie să conŃină cel puŃin prevederile specificate în Anexa nr. 1 
din HG nr. 384/2001, prezentate în cadrul acestei broşuri. 
 
Tariful de mediere 
 
             Pentru serviciile de mediere pe care le oferă, agentul de ocupare privat poate solicita 
achitarea de către solicitant a unui tarif de mediere care să acopere costurile acestora. 
             Tariful de mediere va fi  restituit solicitantului parŃial sau total de către agentul de 
ocupare dacă în termenul stabilit prin contractul de mediere nu a reuşit să ofere locuri de muncă 



sau dacă, înainte de exprirarea duratei contractului de mediere, beneficarul acestuia a decis să 
renunŃe la mediere. 
!!! În afara tarifului reprezentând contravaloarea serviciilor de mediere, agenŃii de ocupare a forŃei 
de muncă nu trebuie să perceapă comisioane şi nu vor pretinde garanŃii de la persoanele 
mediate, respectiv de la persoanele angajate în străinătate cu contract individual de muncă. 
 

ObligaŃiile agentului cu privire la încheierea contractului de muncă între lucrătorul român şi 
angajatorul străin 

 
 
 Agentul de ocupare a forŃei de muncă  are obligaŃia de a se asigura că în contractul de 
muncă încheiat între lucrătorul român şi angajatorul străin vor fi incluse şi următoarele elemente: 
 
• funcŃia, meseria sau ocupaŃia; 
• natura şi durata angajării, condiŃiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare; 
• durata timpului de muncă şi de repaus; 
• tariful orar, salariul lunar şi datele de plată a salariului; 
• sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale; 
• cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale; 
• durata, modul de acordare şi drepturile băneşti aferente concediului de odihnă; 
• condiŃiile de muncă, măsuri de protecŃie şi securitate a muncii; 
• posibilitatea transferării salariului în România; 
• asigurarea medicală a angajaŃilor români, similar cu cea a cetăŃenilor din Ńara primitoare; 
• acordarea de despăgubiri angajaŃilor români în cazul accidentelor de muncă, al bolilor 
profesionale sau al decesului; 
• condiŃiile de cazare, de locuit sau, după caz, de închiriere a unei locuinŃe şi de asigurare a 
hranei; 
• asigurarea formalităŃilor, stabilirea condiŃiilor de transport din România în statul în care se 
asigură ofertele de locuri de muncă şi retur pentru angajaŃii cetăŃeni români şi membrii de familie 
care îi însoŃesc sau îi vizitează, precum şi suportarea cheltuielilor aferente; 
• taxele, impozitele şi contribuŃiile care grevează asupra veniturilor angajaŃilor cetăŃeni 
români, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuŃii de asigurări 
sociale; 
• obligaŃiile angajaŃilor cetăŃeni români în străinătate. 
 
!!! Agentul de ocupare trebuie să asigure încheierea contractului de muncă şi în limba română. 
 

Plângeri, reclamaŃii cu privire la activitatea agenŃilor de ocupare a forŃei de muncă 
 
         Plângerile, reclamaŃiile, sesizările cu privire la activitatea agenŃilor de ocupare privaŃi care 
funcŃionează pe teritoriul României se pot adresa la: 
 
• AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă, DirecŃia protecŃie drepturi cetăŃeni 
români care lucrează în străinătate: Calea Victoriei nr. 15, intrarea E, etaj 0, sect. 3, Bucureşti, tel: 
021-310.30.24, 021- 315.93.44, fax: 021- 312.05.21, e-mail: dms@mmssf.ro, web site: 
www.muncainstraintate.anofm.ro 
• InspecŃia Muncii, str. Matei Voievod nr. 14, sect.2, Bucureşti, telefon: 021- 302.70.30, 021-
302.70.54, web site: www. inspectmun.ro 
 
!!!  În situaŃia în care aŃi întîmpinat dificultăŃi în derularea contractului de muncă în străinătate 
sau medierea nu s-a finalizat cu încheierea unui contract individual de muncă  valabil, care să 
cuprindă cel putin elementele stipulate de lege, vă puteŃi adresa instanŃei de judecată competente 



cu soluŃionarea litigiilor civile, în vederea recuperării prejudiciului material/ financiar suferit ca 
urmare a activitaŃii defectuoase a agentului de ocupare. 
  
!!!    Pentru a preîntâmpina eventuale situaŃii neplăcute şi pentru a evita firme ce nu respectă 
prevederile legale, solicitaŃi la inspectoratul  teritorial de muncă în raza căruia îşi are sediul 
agentul, în temeiul prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în momentul în care decideŃi să 
apelaŃi la un  agent de ocupare a fortei de muncă, informaŃii cu privire la îndeplinirea obligaŃiei 
de înregistrare, la activitatea de mediere p     propriu-zisă desfăşurată şi informaŃii despre 
firmele care nu mai desfaşoară activitatea de  selecŃie si plasare forŃă de muncă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelul stabilit prin lege al contractului de mediere 
 
 
 
                              CONTRACT DE MEDIERE 

nr. .............. din ................. 
 
    I. PărŃile contractante 
    Societatea Comercială ........................................., denumită în continuare furnizor, cu 
sediul în ............................................., 
                                               (adresa completă) 
înregistrată la Oficiul registrului comerŃului sub nr. ........................, cod fiscal 
......................., reprezentată prin domnul/doamna ................................, având funcŃia de 
............................, 
    şi ........................................................................, 
                         (numele şi prenumele solicitantului) 
denumit/denumită în continuare beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria 
...... nr. ..................., cod numeric personal ........................, de profesie 
........................................., domiciliat/domiciliată în 
..............................................................................., 
                               (adresa completă) 
    au convenit următoarele: 
 
    II. Obiectul contractului de mediere 
    1. Medierea în vederea angajării beneficiarului la 
............................................. din ............................ . 
 (denumirea angajatorului din străinătate)                   (Ńara) 
    2. Îndeplinirea tuturor formalităŃilor pentru încheierea contractului individual de muncă. 
    3. Îndeplinirea formalităŃilor privind deplasarea la locul de muncă. 
    4. Alte prestaŃii ........................................................ . 
 
    III. Durata contractului de mediere 
    Durata contractului de mediere este de .......................... de la data încheierii. 
 



    IV. ObligaŃiile părŃilor 
    1. ObligaŃiile furnizorului: 
    a) să ofere un loc de muncă în concordanŃă cu pregătirea, aptitudinile şi interesele 
beneficiarului pe durata prezentului contract; 
    b) să prezinte beneficiarului informaŃii şi precizări cu privire la cerinŃele locului de muncă şi la 
condiŃiile în care poate avea loc angajarea; 
    c) să asigure, după caz, testarea aptitudinilor beneficiarului; 
    d) să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de muncă cu 
angajatorul; 
    e) să asigure includerea în contractul individual de muncă a elementelor prevăzute în ofertele 
ferme de locuri de muncă; 
    f) să asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de muncă şi în limba română; 
    g) să asigure confidenŃialitatea datelor personale; 
    h) să efectueze demersurile şi formalităŃile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul 
de muncă (obŃinerea, după caz, a paşaportului, a vizei, a permisului de muncă, asigurarea 
condiŃiilor de transport etc.); 
    i) să restituie toate documentele depuse de beneficiar, în cazul în care nu i-a găsit loc de muncă 
corespunzător sau acesta renunŃă la mediere; 
    j) să asigure respectarea de către angajator a clauzelor prevăzute în contractul individual de 
muncă. 
    2. ObligaŃiile beneficiarului: 
    a) să prezinte toate documentele şi să furnizeze toate informaŃiile necesare pentru căutarea 
unui loc de muncă corespunzător în străinătate; 
    b) să participe la acŃiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectării pentru a fi 
angajat în străinătate; 
    c) să anunŃe furnizorul în cazul renunŃării la serviciile de mediere ale acestuia; 
    d) să achite taxele legale şi costurile legate de deplasarea în străinătate, dacă acestea nu sunt 
suportate de angajator potrivit contractului individual de muncă; 
    e) să respecte obligaŃiile prevăzute în contractul individual de muncă. 
 
    V. Tariful serviciilor de mediere 
    1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de 
..................................... lei şi se achită la data încheierii 
      (în cifre şi în litere) 
contractului de mediere. 
    2. Furnizorul se obligă să restituie beneficiarului o parte din tarif, în următoarele situaŃii: 
    a) ......%, dacă nu găseşte un loc de muncă corespunzător pentru beneficiar pe durata 
contractului de mediere; 
    b) .....%, dacă înainte de expirarea duratei contractului de mediere beneficiarul notifică 
renunŃarea la mediere. 
 
    VI. Modificarea şi completarea contractului de mediere 
    Modificarea şi completarea clauzelor contractului de mediere pot fi făcute numai prin acordul 
de voinŃă al părŃilor, prin act adiŃional la contract, încheiat în formă scrisă. 
 
    VII. Încetarea contractului de mediere 
    Prezentul contract de mediere încetează: 
    a) la data semnării contractului individual de muncă cu angajatorul, cu excepŃia clauzelor 
prevăzute la cap. IV pct. 1 lit. j) şi pct. 2 lit. e), care încetează la expirarea contractului individual 
de muncă; 
    b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă obiectul contractului de mediere nu s-a 
realizat; 
    c) prin acordul de voinŃă al părŃilor; 



    d) dacă beneficiarul refuză... oferte de locuri de muncă în străinătate; 
    e) prin reziliere. 
    În cazul în care una dintre părŃi nu îşi respectă obligaŃiile asumate prin contract, partea lezată 
va notifica părŃii în culpă să depună toate diligenŃele pentru executarea corespunzătoare a 
clauzelor contractuale. 
    Dacă partea în culpă, în termen de ........ zile de la primirea notificării, nu se conformează, 
partea lezată poate rezilia în mod unilateral contractul de mediere şi poate solicita despăgubiri, 
potrivit legii. 
 
    VIII. Litigii 
    În caz de litigiu părŃile vor încerca soluŃionarea în mod amiabil a acestuia. 
    În cazul în care nu se reuşeşte soluŃionarea în mod amiabil a litigiului, părŃile convin ca acesta 
să fie soluŃionat de instanŃele judecătoreşti competente, potrivit legii. 
 
    IX. DispoziŃii finale 
    Contractul de mediere intră în vigoare la data semnării lui de către părŃi. 
    Prezentul contract de mediere s-a încheiat la sediul furnizorului, în două exemplare, unul 
pentru furnizor şi unul pentru beneficiar. 
 
                 Furnizor,                   Beneficiar, 
             ................           ..................... 
 
 
 
 
 
 


