
 

Angajator    ________________________________  
Sediul / adresa _____________________________ 
Cod fiscal ______________________ 
Nr._________ / __________________ 

 
 
 

                DECLARAŢIE 
 

 
Subsemnatul/a_______________________________   , CNP________________________, 

CI seria ______ număr___________ ,eliberat la data de ____________, reprezentant legal 
al SC _________________________________________,în calitate de ___________________ 
(asociat unic, administrator, asociat ), am încadrat pe perioadă nedeterminată , în 
condiţiile art.80, din Legea 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, absolventul  
 
 Nume / prenume  __________________________________ ,  CNP_________________________ ,  
 

  
          Cunoscând prevederile art.326 din  Codul penal  pentru fals în declaraţii,  declar pe 
propria răspundere : 
 

- Societatea nu are obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai 
instituţiilor învăţământ ; 

 

- Societatea : 

o nu a fost în  raporturi de muncă  cu acest absolvent  în ultimii 2 ani anteriori 
încadrării; 

o a avut încheiate contracte individuale de muncă pe perioada vacanţelor, în 
condiţiile Legii nr. 72/2007, cu modificările ulterioare; 

 

     -    Încadrarea în muncă a  absolventului  s-a făcut  pe  un post  vacant , declarat . 
Acest  post  nu este un  loc de muncă  reînfiinţat după  mai puţin de 6 luni de la data 
încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pe motivul reducerii personalului. 
 

     -   Societatea nu mai beneficiază pentru absolventul încadrat în condiţiile art .80 din                    
Legea 76 / 2002 , cu modificările şi completările ulterioare de alte măsuri de stimulare 
prevăzute de lege sau de subvenţii, indiferent de forma lor, de la bugetul general 
consolidat, fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetele locale, alte 
bugete şi fonduri de stat sau locale, după caz; 
 

   -  Absolventul încadrat care face obiectul convenţiei nu efectuează rezidenţiatul  şi / 
sau nu mai are obligaţia de a lucra în unitatea  sanitară pe o  perioada egală cu durata 
finanţării rezidenţiatului.  
 

- Datele din contractul individual de muncă şi din REVISAL, ale absolventului 
 _________________________________,CNP_____________________ pentru care se 
solicită subvenţie în baza Legii 76/2002, modificată şi completată, sunt reale şi corecte. 

 
 

Nume si prenume 
_______________________ 

Semnătura                                                    


