ACTE NECESARE

ART.936  LEGEA 76/2002 – Tineri cu risc de marginalizare socială încadrați în
baza unui contract de solidaritate
CONDIȚII :
 Beneficiază angajatorii de inserţie care menţin raporturile de muncă cu tinerii
care au fost încadraţi în condiţiile art.934 din lege după data expirării perioadei
pentru care au fost încheiate contractele de solidaritate
 Măsura de stimulare se acordă pe perioada menţinerii raporturilor de muncă, dar
nu mai mult de 2 ani
 Măsura de stimulare se acordă în situaţia în care tinerii încadraţi în condiţiile
art.934 din lege au realizat, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, până la data
ultimei zile calendaristice a lunii în care expiră perioada pentru care a fost
încheiat contractul de solidaritate, stagiul minim de cotizare de cel puţin un an,
prevăzut la art.34 alin.(1) lit.a) din lege
 Angajatorii trebuie să depună documentele în vederea încheierii convenţiei până
la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de
solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art.
93^4 din lege. Acesta este termen de decădere din dreptul de a beneficia de
măsurile de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege.
 Convenţia se încheie până la data de întâi a lunii următoare lunii în care expiră
termenul legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru
care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege. Acesta
este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare
prevăzute la art. 93^6 din lege
 Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă ca urmare a
încheierii convenţiei prevăzute la art. 60^7 alin. (1), lunar, începând cu data
următoare datei la care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru
care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege. Măsura
de stimulare se acordă pe perioada menţinerii raporturilor de muncă ale
tinerilor, dar nu mai mult de 2 ani

DOCUMENTE NECESARE:
A  PÂNĂ PE DATA DE 25 A LUNII de depunere a declaraţiei privind obligaţiile
de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate,
angajatorul va depune la agenţie următoarele documente:
1. Adresă de înaintare documente cu număr de înregistrare de la agenţie
2. Convenţie – Anexa nr.28  încheiată conform art. 93^4 din lege – copie
xerox
3. Contract de solidaritate – copie xerox
4. Contract individual de muncă – original şi copie xerox
5. Act adiţional la contractul individual de muncă încheiat pe perioadă
determinată – original şi copie xerox sau
6. Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului privind menţinerea
raporturilor de muncă pentru persoanele pentru care solicită încheierea
convenţiei – conform model anexat
7. Adeverinţă – Anexa nr.26  pentru fiecare persoană pentru care se
menţine raportul de muncă – conform model anexat
După verificare documentelor depuse, agenţia comunică angajatorilor de
inserţie:
 Certificarea stagiilor de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj,
inclusiv a stagiului minim de cotizare,
 stabilirea cuantumului măsurii de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege,
pentru fiecare persoană pentru care se poate acorda această măsură de stimulare,
sau, după caz,
 constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea măsurii de
stimulare .
B  Până la data de întâi a lunii următoare lunii în care expiră termenul legal
pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în
care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura
de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege, după primirea comunicării de la
agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, angajatorul va depune la agenţie
următoarele documente:
1. CONVENŢIE  Anexa nr.30  HG 174/2002, actualizată  3 exemplare
2. TABEL NOMINAL – Anexa la convenţie – HG 174/2002  2 exemplare
3. Comunicarea primită de angajator de la agenţie cu privire la certificarea stagiilor de
cotizare, stabilirea cuantumului măsurii de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege.
Obs.:

 Ulterior depunerii documentelor prevăzute la punctul B, se vor anexa la dosarul
convenţiei şi documentele de la punctul A.
 Documentele, cu excepţia declaraţiilor pe propria răspundere, se prezintă în original
şi în copie, iar copiile se certifică de funcţionarul public al agenţiei.
Certificarea se face prin înscrierea pe copie a menţiunii «conform cu originalul»,
urmată de numele, prenumele şi semnătura persoanei care a făcut menţiunea şi de data
la care sa făcut menţiunea.
Lunar: (începând cu luna următoare înregistrării convenției)
până la data de 25 ale lunii !!!!

· TABEL NOMINAL – Anexa nr. 31 – HG 174/2002, actualizată
· Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale a impozitului pe venit
şi evidența nominală a persoanelor asigurate (Declarația 112) înregistrată la
Administrația Finanțelor Publice şi validată la Agenția Națională de Administrare
Fiscală, respectiv:
 secțiunea A – Creanțe fiscale
 secțiunea C – C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7
 Anexa nr. 1.2 – Asigurat (numai pentru persoanele subvenționate)
· Pontaj şi stat de plată pentru luna respectivă, copie certificată de angajator pentru
conformitate cu originalul. (semnătură şi ştampilă)

