Anexă la convenţie
Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele) ................................................................
Codul de identificare fiscală .......................................................................
Cod CAEN ..................................................................................................
Judeţul .........................................................................................................
Sediul/Adresa ..............................................................................................
Contul IBAN/Banca ...................................................................................
Telefon/Fax .................................................................................................
Email/Pagină de internet ...........................................................................
TABEL NOMINAL
cu tineri cu risc de marginalizare socială pentru care
se menţin raporturile de muncă, în conformitate cu prevederile art. 936 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
Convenţia nr. ...................../.......................................
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Angajatorul ..............
Director general sau altă persoană autorizată,
..........................

Suma
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50% din
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*1) Coloana 3 se va completa după cum urmează:
 cod A  tânăr care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
 cod B  tânăr cu dizabilităţi;
 cod C  tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
 cod D  tânăr care are copii în întreţinere;
 cod E  tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
 cod F  tânăr care este victimă a traficului de persoane.
*2) Coloana 4 se va completa după caz: determinată sau nedeterminată.
*3) Coloana 7 se va completa în situaţia contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată, cu data până la care a fost încheiat contractul
individual de muncă, în condiţiile în care menţinerea raportului de muncă se realizează în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată
(inclusiv prelungirea prin act adiţional a duratei contractului individual de muncă).
*4) Coloana 8 se va completa cu numărul şi data actului adiţional la contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată.
*5) Coloana 9 se va completa cu suma reprezentând 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, prevăzută la art. 936 din Legea nr. 76/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, stabilită şi comunicată de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului Maramures, conform
prevederilor legale.

