
 
 
 

ACTE NECESARE PENTRU CONVENTII  LEGEA 279/2005 
Privind ucenicia la locul de muncă,republicată 

 
 

Convenţia se încheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicită 
susţinerea financiară prevăzută de  Legea 279/2005, republicată 

  
 

  -Cerere – formular tip; 
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  -Convenţie - 2 exemplare conform modelului in original-formular tip; 
 

  -Actul de identitate al ucenicului, în copie xerox certificată « conform cu originalul » cu 
numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului, semnătură, dată; 
  -Contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie xerox 
certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal al 
angajatorului, semnătură, dată; 
- Dovada transmiterii contractului  de ucenicie 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; 
- Dovada înregistrării la ITM, în termen de 20 de zile de la incheiere, a contractului  de ucenicie, 
în copie xerox certificată « conform cu originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului 
legal al angajatorului, 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;   

 

  -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; 
 

-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 act de identitate al reprezentantului legal al angajatorului, certificată « conform cu 
originalul » cu numele şi prenumele reprezentantului legal, semnătură, dată; 

 

      -Date angajator – formular tip, anexat la documentaţie; 
 
 

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

 


