
ANEXA 1  

 

      CONVENŢIE 

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

 

  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului Maramures, reprezentată prin doamna Oana 

Mihaela OȘANU, având funcţia de director executiv, denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică 

(fizică) ....................................................................... ................................., cu sediul/adresa în 

................................................................................................................., judeţul .................................., telefon 

............................................., cod fiscal (CUI) ..................................., cont IBAN 

................................................................................, deschis la Banca .............................................., reprezentată 

prin doamna/domnul ............................................................, având funcţia de ..........................................., 

denumită în continuare angajatorul, convin următoarele: 

  1. Angajatorul încadrează în muncă, în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a 

elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 72/2007, un număr de:  

  a) ........... persoane având statut de elev, în perioada de vacanţă cuprinsă între data de .......... şi data de 

...................; 

  b) ........... persoane având statut de student, în perioada de vacanţă cuprinsă între data de .......... şi data 

de ................. . 

  Tabelul nominal cu elevii şi/sau studenţii încadraţi în muncă este prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta convenţie. 

  2. Angajatorul se obligă:  

  a) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumei cuvenite potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007, până la 

data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, tabelul prevăzut la art. 6 alin. (1) 

lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în 

muncă a elevilor şi studenţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, însoţit de copii de pe pontaj şi statul de plată; 

  b) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, 

derularea acesteia şi acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de lege; 

  c) să respecte prevederile Legii nr. 72/2007, precum şi prevederile din cuprinsul normelor metodologice 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

  d) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, 

inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact. 

  3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit Legii nr. 72/2007, în conformitate cu prevederile 

legale, prin plata acestora conform prevederilor art. 7 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 726/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

  4. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:  

  a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea 

stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007; 

  b) respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie. 

  5. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii şi 

pentru acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007, precum şi a nerespectării de 

către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele 

conform legii. 

  Agenţia          Angajatorul 

  Director executiv,      Director general sau altă persoană autorizată, 

   Oana Mihaela OȘANU       .................................



  

   

  ANEXA la convenţie  

  Date de identificare a angajatorului  

  Angajatorul (denumirea/numele) ............................................... 

  Codul de identificare fiscală ....................................................... 

  Cod CAEN ................................................................................. 

  Judeţul ........................................................................................ 

  Sediul/Adresa ............................................................................. 

  Contul IBAN/Banca ..................................................................... 

  Telefon/Fax ................................................................................ 

  E-mail/Pagină de internet ........................................................... 

  TABEL NOMINAL 

  cu elevii şi/sau studenţii încadraţi în muncă în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind 

  stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare 

  Convenţia nr. ....../.......... 

  Perioada de vacanţă este cuprinsă între data de ...... şi data de ........ 

Nr 
crt 

Numele și prenumele Codul numeric 
personal 

Categoria de 
persoane 

(elev/student) 

Data 
angajării 

Numărul și 
data încheierii 
contractului 
de muncă 

Tipul 
contractului 
de muncă* 

Ocupația, 
cod COR 

Numărul de 
zile 

lucrătoare 
pentru care 

s-a mai 
acordat în 

cursul 
anului 

stimulentul 
financiar** 

Semnătura 
angajatului 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          



          

          

 

  Angajator 

  Director general sau altă persoană autorizată, 

  .............................................. 

 

────────── 

  *) Coloana 6 se completează, după caz, astfel:  

  1" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; 

  "10" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; 

  "11" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; 

  "2" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; 

  "3" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; 

  "4" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; 

  "5" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; 

  "50" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; 

  "51" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; 

  "6" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; 

  "7" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; 

  "8" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore. 

  **) Coloana 8 se completează cu numărul de zile lucrătoare pentru care angajatorul a mai beneficiat în cursul anului calendaristic, pentru elevul/studentul respectiv, 

de stimulentul financiar, în condiţiile legii. 

────────── 

 

(la 13-03-2018 Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 

2018)  

                         



 

 

  Anexa nr.2 (Anexa nr. 14 la H.G. nr. 80/2018) 

 
  TABEL NOMINAL 

  cu elevii şi/sau studenţii încadraţi în muncă în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind  stimularea încadrării în muncă a elevilor 
 şi studenţilor, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea  sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj  

luna ........... anul ...... 
 
  Date de identificare a angajatorului:  
  Angajatorul (denumirea/numele) ............................................... 
  Codul de identificare fiscală ....................................................... 
  Cod CAEN ................................................................................. 
  Sediul/Adresa ............................................................................ 
  Contul/Banca ............................................................................. 
  Telefon/Fax ................................................................................ 
  E-mail/Pagini internet ............................................................... 
 

Nr 
crt 

Convenția 
numărul 

Data 
convenție 

Numele și prenumele Codul 
numeric 
personal 

Categoria de 
persoane 

(elev/student) 

Tipul 
contractului 
de muncă* 

Numărul 
orelor 
efectiv 

lucrate** 

Suma 
cuvenită 
pentru 
timpul 
efectiv 

lucrat*** 

Numărul de zile 
lucrătoare din 
lună, pentru 

care se acordă, 
în condițiile 

legii, stimulentul 
financiar**** 

Observații*** 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

           

           

 TOTAL sumă cuvenită în condițiile Legii nr. 72 /2007:     

  Angajator 

  Director general sau altă persoană autorizată, 

  .............................................. 



────────── 

  *) Coloana 6 se completează, după caz, astfel:  

  1" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; 

  "10" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; 

  "11" - pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; 

  "2" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; 

  "3" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; 

  "4" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; 

  "5" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; 

  "50" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; 

  "51" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; 

  "6" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; 

  "7" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; 

  "8" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore. 

  **) Coloana 7 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate în perioada de vacanţă din luna respectivă. 

  ***) Coloana 8 se completează cu suma cuvenită lunar angajatorului, în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu 

modificările ulterioare, pentru elevul/studentul respectiv. 

  ****) Coloana 9 se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, pentru care se acordă, în condiţiile legii, stimulentul financiar. 

  *****) Coloana 10 se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă, respectiv cu perioada de 

concediu de odihnă. 

────────── 

 

(la 13-03-2018 Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 

2018)  

 

 

 

 

 


