Cod FO, 1006. ver.2
ANEXA Nr.8
(Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007)

CONVENŢIE
Nr. ……./…………

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului Maramureş, reprezentată prin
Dna. Oana Osanu, 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 dna/dl ………………………………,
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 şi completările 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 elevi şi/sau studenţii încadraţi în muncă este prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta convenţie.
2. Angajatorul se obligă:
a) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la
bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul
asigurărilor pentru şomaj, suma cuvenită potrivit art. 1 din Legea 72/2007;
b) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumei cuvenite potrivit art. 1 din Legea
72/2007, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a
obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective,
şi tabelul prevăzut la art. 6 alin.(1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi
studenţilor, aprobate prin hotărârea Guvernului nr. 726/2007, co modificările şi
completările ulterioare, însoţit de copii de pe pontaj şi statul de plată;
c) să depună declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor
de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi documentele prevăzute de lege pentru
verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea
acestei declaraţii;
d) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea
prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea stimulentului financiar lunar
prevăzut de lege;

e) să respecte prevederile Legii 72/2007, precum şi prevederile din cuprinsul normelor
metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) 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 a
datelor de contact.
3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite, în limita bugetului acordat cu această
destinaţie, potrivit Legii nr. 72/2007, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de
către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru
şomaj potrivit art. 26 din Legea 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, pe care
acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
În situaţia în care sumele cuvenite potrivit Legii nr. 72/2007 sunt mai mari, diferenţa se
plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 7 alin. (2) 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
Director executiv
Oana Osanu

Angajatorul
Director general sau
altă persoană autorizată

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

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

Angajator(denumirea/numele) .........………………
Codul de identificare fiscală……………..............…
Cod CAEN……………………………………………
Judeţul ……………………………………………….
Sediul/Adresa ………………………………………..
Contul IBAN/Banca………………………………….
Telefon /Fax…………………………………………..
Email/Pagina de internet………………

CĂTRE
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
MARAMUREŞ

Subscrisa
cu sediul în

……………………………………………………………….……..,

localitatea …………………………………………………..……………..……

str. …………..….……………………….………… nr. ……………………., reprezentată prin
……………..………………………………. având funcţia de ………...…….…………….. ,
în temeiul prevederilor art. 4 din HGR nr.726/2007, prin prezenta, solicit încheierea unei
convenţii pentru acordarea stimulentului financiar prevăzut la art. 1 din Legea 72/2007
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.
Menţionez că unitatea noastră angajează un număr de:


……… persoane având statut de elev, în perioada de vacanţă cuprinsă între data
de……………. şi data de………………..;



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

ANGAJATOR

………………………….

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnata (ul) ……………………………………………….., reprezentantul
legal al ………………………………………………………………..……………………., cu
sediul în ………………………………………………………………………………………..
(Denumire angajatorului)
localitatea ………………..………………….…. str. …………..…….………………………
nr. …………….., judeţul ….……………………, cod fiscal……………………………….,
având funcţia de …………………..……., in cadrul acestei societăţii, declar pe proprie
răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,
că societatea noastră nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 alin. 2 din Hotărârea
Guvernului nr. 726  2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, respectiv:
 nu am încadrat în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei
stabilite potrivit legii,
 nu am beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar
prevăzut la art. 1 din Legea nr. 72/2007, pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în
cursul anului calendaristic.

Semnătura
………………………….

Data
………………..

ANEXA
la convenţie
Angajator(denumirea/numele) .........………………
Codul de identificare fiscală……………..............…
Cod CAEN……………………………………………
Judeţul ……………………………………………….
Sediul/Adresa ………………………………………..
Contul IBAN/Banca………………………………….
Telefon /Fax…………………………………………..
Email/Pagina de internet………………………
TABEL NOMINAL
cu elevi şi/sau studenţii încadraţi în muncă în condiţiile Legii nr. 72/2007
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare
Convenţia nr. ......./........
Perioada de vacanţă este cuprinsă între data de …………… şi data de ……………… .
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric
personal

Categoria de
persoane
(elev/student)

Data
angajării

Numărul şi
data
încheierii
contractului
de muncă

Tipul
contractului
de muncă*)

Ocupaţia,
cod COR

Numărul de zile
lucrătoare pentru
care s a mai acordat
în cursul anului
stimulent
financiar**)

Semnătura
angajatului

Angajatorul
Director general sau altă persoană autorizată,
...........................
*)Coloana 6 se completează în acelaşi mod în care se completează rubrica,,tip contract ² din cuprinsul,,Declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor
de platăla bugetul asigurărilor pentru şomaj ², prevăzută în cap. 1 din anexa nr.1 la procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a
obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministerului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
**)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.

ANEXA Nr.
Angajator(denumirea/numele) .........………………
Codul de identificare fiscală……………..............…
Cod CAEN……………………………………………
Judeţul ……………………………………………….
Sediul/Adresa ………………………………………..
Contul IBAN/Banca………………………………….
Telefon /Fax…………………………………………..
Email/Pagina de internet………………………

TABEL NOMINAL
cu elevi şi/sau studenţii încadraţi în muncă în condiţiile Legii nr. 72/2007
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare
Convenţia nr. ......./........
Luna .......... anul..........
Nr.
crt

Numele şi
Prenumele

Codul
numeric
personal

Categoria de
persoane
(elev/student)

0
1.

1

2

3

Numărul
orelor
efectiv
lucrate
4

Suma cuvenită pentru
timpul efectiv lucrat
***)

Sume
plătite
****)

Observaţii
*****)

5

6

7

A1

B1

…

Total

Suma reprezentând scutirea de la plata contribuţiei datorate e angajator la BAS aferentă elevilor şi/sau
studenţiilor încadraţi în condiţiile Legii nr. 72/2007
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare(cota
contribuţiei angajator > %X Total B1)

C1

TOTAL SUME CUVENITE, Legii nr. 72/2007 cu modificările
şi completările ulterioare
(Total A1 + Total C1)

****) coloana 6 se completează cu sumele plătite elevilor şi/sau studenţiilor reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art. 13 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin H.G. nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
*****) coloana 7 se completează, după caz, cu data şi motivul încetării / suspendării / reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu

Angajatorul
Director general sau altă persoană autorizată,
...........................

DOSARUL DE CONVENŢIE TREBUIE SĂ CONŢINĂ

· Contract de muncă pe perioadă determinată (60 zile)
· Copie B.I., C.I.
· Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ , elev/ student, cu
menţionarea perioadei de vacanţă
· Dosar cu şină

