
 

ACTE NECESARE PENTRU CONVENTII ART.93^4, LEGEA 76/2002 
tineri cu risc de marginalizare socială  

 
 

  -Cerere – formular tip; 
1 
 

 

  -Convenţie - 2 exemplare conform modelului in original; 
 

  -Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 93^4 din Legea 
nr. 76/2002,  conform modelului( cu semnătura angajaţilor) - 2 exemplare, în original; 
 

-Copia cărţii de identitate a persoanei încadrate, certificată « conform cu originalul » cu    
numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată;  

 

 - Contract de solidaritate incheiat de  tânăr cu agenţia de ocupare a forţei de muncă- în copie; 
 

  -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;   

 

  -Dispoziţie de repartizare în muncă a şomerului pe postul vacant declarat de către angajator la 
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă competentă din raza teritorială de domiciliu a 
şomerului,copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele 
reprezentantului legal, semnătură, dată; 

 

  -Copia contractului de muncă (încheiat pe perioadă determinată/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; 

 

  -Declaraţii  pe propria răspundere ale angajatorului, privind condiţiile 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 certificată « 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;      


