
ACTE NECESARE 
incheierii conventiei pentru incadrarea in munca a elevilor si studentilor,                                           

legea 72/2007 
 

!!! Termenul de incheiere a conventiei este de 30 de zile de la data angajarii 
elevilor si  studentilor aflati in vacanta 

 
 

- Cerere din partea angajatorului prin care se solicită acordarea stimulentului financiar 
conform Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi 
studenţilor – 2 exemplare ; 

- Convenţia – 2 exemplare conform modelului, in original;   
- Tabel nominal cu elevii şi/sau studenţii încadraţi în muncă în condiţiile Legii nr. 

72/2007, conform modelului (cu semnătura angajatului)- 2 exemplare în original; 
- Adeverinta eliberata de institutia de invatamant prin care se atesta ca persoana are 

statut de elev, sau dupa caz, student si urmeaza cursurile  intr-o institutie de 
invatamant de stat sau particular, infiintata potrivit legii cuprinzand precizarea 
expresa a perioadei de vacanta – original; 

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

- Copie contract de muncă (încheiat pe perioadă determinată 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; 

- Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, privind condiţii impuse de 
legislaţia în vigoare pentru acordarea stimulentului financiar  – conform modelului 
anexat la documentaţie; 

- Situatia privind locurile de munca vacante – specificare pentrut elevi/studenţi 
- Comunicarea ocupării locurilor de muncă vacante; 
- -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;      


