
 

ACTE NECESARE PENTRU CONVENTII ART.80  LEGEA 76/2002   
 -   Absolvenţi  

 
 
 

- Cerere – formular tip; 
 

       - Conventie - 2 exemplare conform modelului, in original;   
 

- Tabel nominal cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă, conform prevederilor 
art. 80 din lege, conform modelului (cu semnătura angajatului)- 2 exemplare în original; 

 

-Copie carte de identitate absolvent, certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele 
reprezentantului legal, semnătură, dată; 

 

-Copie act de absolvire al instituţiei de învăţământ (diplomă,certificat,adeverinţă), certificată                
« conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată; 

 

-Copie contract de muncă (încheiat pe perioadă nedeterminată şi înregistrat în REVISAL),  
certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, 
dată, pe fiecare pagină ; 

 

-Dovada transmiterii contractului  de muncă la ITM ( din REVISAL – raport preluare transmitere  si 
raport per salariat), copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele 
reprezentantului legal, semnătură, dată; 

           

-Situaţia privind locurile de muncă vacante comunicate la agenţie (anexa 1A),copie xerox             
certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, 
dată; 

          

 -Situaţia privind comunicarea ocupării locului de muncă vacant (anexa 1B), copie xerox                  
certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, 
dată; 

 

       - Declaraţia pe propria răspundere a absolventului – declaraţie tip; 
 

 -Declaraţii pe propria răspundere ale angajatorului privind condiţii impuse de legislaţia în vigoare 
pentru acordarea subvenţiei  – conform modelelor anexate la documentaţie; 

 

 -Deschidere cont de subvenţie la Trezoreria statului ( 50.70. ) – obligatoriu pentru societăţi     
comerciale, copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele 
reprezentantului legal, semnătură, dată; 

 

- Extras de cont bancar  - pentru alte categorii de agenţi economici, copie xerox certificată « 
conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată; 

 

-Certificat de inregistrare (C.U.I.)  +  act constitutiv( statut), copie xerox certificată « conform cu 
originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată; 

 

-Copie carte de identitate reprezentant legal « conform cu originalul » cu numele şi prenumele 
reprezentantului legal, semnătură, dată; 

 

      -Date angajator - conform model anexat la documentaţie; 
 
 

 -Împuternicire pentru persoana care depune documentaţia de solicitare a subvenţiei, dacă nu este 
reprezentantul legal al agentului economic, în original;      


