
COMPARTIMENTUL RELAłII CU ANGAJATORII 

 

În atenŃia agajatorilor care au încheiate convenŃii conform art. 80 şi art. 85 din Legea 76/2002 

Măsurile de stimulare se acordă proporŃional cu timpul efectiv lucrat, precum şi pentru perioadele 

în care persoana pentru care se solicită subvenŃia, se află în concediu de odihnă. 

Măsurile de stimulare nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt 

suspendate. 

Pentru obŃinerea sumelor cuvenite angajatorul are obligaŃia de a depune lunar până la data de 25 

a lunii următoare celei pentru care se solicită suma, următoarele documente: 

- Tabel nominal pentru calculul sumei subventionate, 2 exemplare; 

- Pontaj – copie certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele 

reprezentantului legal, semnătură, dată; 

- Stat de plata cu centralizator – copie certificată « conform cu originalul » cu numele şi 

prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată - semnat de catre persoana care il 

intocmeste, angajator şi salariaŃi;  
Angajatorul are obligatia de  a face dovada  respectării prevederilor  art.168, pct.(1) din 

Legea nr.53/2003, cu modificările şi completările ulterioare- plata drepturilor salariale 
catre salariatul indreptatit; 

- DeclaraŃia 112: recipisa depunere, anexa 1, listare Cap.C5 si C6 din anexa 1.1, anexa 1.2 
pentru salariatul pentru care se solicită subvenŃie. 

- declaraŃie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care 

să rezulte că, în raport cu numărul de angajaŃi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaŃia potrivit 

legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are potrivit legii obligaŃia de a 

angaja persoane cu handicap.  
 

Pentru luna pentru care documentele nu se depun până la expirarea termenului 
prevăzut de lege pentru depunerea declaraŃiei lunare privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi 

a obligaŃiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective sau le 

completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare 
nu se acordă. 

Prin excepŃie, măsurile de stimulare se acordă pentru luna pentru care documentele sunt 
corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea 
declaraŃiei lunare privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, aferente lunii respective. 

Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare face parte din perioada de acordare a 

măsurilor de stimulare. 


