
 

ACTE NECESARE PENTRU CONVENTII ART.85, LEGEA 76/2002 
                             şomeri părinŃi unici susŃinători ai familiilor monoparentale,  
 
 

 1.Cerere – formular tip; 
 2.ConvenŃie - 2 exemplare conform modelului in original; 
 3.Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002,  
conform modelului( cu semnătura angajaŃilor) - 2 exemplare, în original; 
 4.Copia cărŃii de identitate a persoanei încadrate, certificată « conform cu originalul » cu numele şi 
prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată;  
 5.Actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind 
componenŃa familiei, filiaŃia copiilor şi situaŃia lor juridică faŃă de reprezentantul legal ( Legea 227/2010  
livret de familie, sau ancheta socială)  - în copie certificată « conform cu originalul » cu numele şi 
prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată; 
6.Certificate de naştere, acte de identitate ale copiilor aflaŃi în întreŃinere,care locuiesc cu părintele,în 
copie certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, 
dată;  
7.Alte acte doveditoare că există un singur părinte (certificat deces, hotarâre judecătorească de divorŃ, 
hotărâre  judecătorească de declarare a dispariŃiei unuia dintre părinŃi) - în copie certificată « conform 
cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată;  
8.DeclaraŃie pe propria răspundere a părintelui, reprezentant legal al familiei monoparentale din care să 
rezulte că membrii familiei monoparentale locuiesc împreună; 
 9.Dovada calităŃii de  şomer ( copie carnet şomaj; decizie încetare indemnizaŃie de şomaj); 
 10SituaŃia privind locurile de muncă vacante comunicate la agenŃie (Anexa 1A),  copie certificată 
« conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată; 
11.SituaŃia privind comunicarea ocupării locului de muncă vacant (Anexa 1B),  copie certificată 
« conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată;   
 12.DispoziŃie de repartizare în muncă a şomerului pe postul vacant declarat de către angajator la 
AgenŃia pentru Ocuparea ForŃei de Muncă competentă din raza teritorială de domiciliu a şomerului,copie  
certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată; 
 13.Copia contractului 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; 
 14.Dovada transmiterii contractului  de muncă la ITM (din REVISAL – raport preluare transmitere  si 
raport  per salariat), copie certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului 
legal, semnătură, dată; 
15.Copie carnet de muncă certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului 
legal, semnătură, dată, pe fiecare pagină; 
16.Copie documente  care atestă, potrivit legii, exisŃenŃa  raporturilor  de muncă sau de serviciu ale 
şomerului, după data de 01.01.2011(dată de la care nu se mai fac înregistrări în carnetele de muncă), 
certificate « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată; 

     17.DeclaraŃii  pe propria răspundere ale angajatorului, privind condiŃiile impuse de legislaŃia în 
vigoare pentru acordarea subvenŃiei, conform modelelor anexate la documentaŃie; 

     18.DeclaraŃia pe propria răspundere a angajatului – declaraŃie tip; 
19.Deschidere cont de subvenŃie la Trezoreria statului ( 50.70. ) – obligatoriu pentru societăŃi       
comerciale, copie certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, 
semnătură, dată; 
20.Extras de cont bancar  - pentru alte categorii de agenŃi economici, copie certificată « conform cu 
originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată; 
21.Certificat de inregistrare (C.U.I.)  +  certificat constatator, copie certificată « conform cu originalul » 
cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată; 
22.Copie carte de identitate reprezentant legal certificată « conform cu originalul » cu numele şi 
prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată; 

      23.Date angajator - conform model anexat la documentaŃie; 
24.Împuternicire pentru persoana care depune documentaŃia de solicitare a subvenŃiei, dacă nu este 
reprezentantul legal al agentului economic, în original.      


