INSTIINTARE PRIVIND PREVEDERILE ART.93^6 DIN LEGEA 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
1. Depunerea documentatiei lunare
In perioada 01-25 ale lunii (urmatoare celei pentru care se solicita sumele, se vor depune la
A.M.O.F.M. Bucuresti urmatoarele documente :
 Tabel nominal lunar, in 2 exemplare semnate in original;
 Copie stat de plata sau extras stat de plata cu persoanele pentru care se solicita
subventia lunara, semnata pentru conformitate cu originalul;
 Recapitulatie la statul de plata, semanata pentr conformitate cu originalul;
 Copie foaie de pontaj, semnata pentru conformitate cu originalul;
 Nerespectarea acestui termen si a acestor documente atrage dupa sine pierderea subventiei
pe luna respectiva conform art. 60^5, alin.(4) din H.G nr.174/2002, actualizata.
o Pentru a putea beneficia de subventia lunara in cuantum de 900 lei trebuie deschis un
cont special pentru subventii-IBAN cu ...5070… deschis la trezoreria de care
apartine cu sediul (pentru deschiderea contului sunt necesare actele firmei si
conventia semnata cu A.M.O.F.M. BUC., atat in copie , cat si in original).
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(ANEXA Nr.31 la norme)

Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele) .........................
Codul de identificare fiscalã ..........................
Cod CAEN ...............................................
Judeţul ................................................
Sediul/Adresa ..........................................
Contul IBAN/Banca ......................................
Telefon/Fax ............................................
E-mail/Paginã de internet ..............................

TABEL NOMINAL
cu tineri cu risc de marginalizare socială pentru care se menţin raporturile de muncă, în conformitate cu prevederile art. 936 din Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru stabilirea
sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj
Luna .......... anul ..........
Nr. Conventia
Data
Numele
Codul numeric Categoria
Suma reprezentând
Numărul
Suma cuvenită
Obs 5)
crt.
numarul Conventiei
şi prenumele
personal
de
50% din indemnizaţia de
orelor
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persoane şomaj cuvenită conform
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efectiv lucrat 4)
legii, prevăzuă la art.936
lucrate 3)
din Legea nr.76/2002
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TOTAL SUME CUVENITE
potrivit art. 936 din Legea nr.76/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Angajatorul …………………………………………………..…(denumire/nume)…
Director General sau altã persoanã autorizatã,
...............................................................................................
Timp de completare: 5 minute
Coloana 1 – se completează numărul convenţiei încheiate cu AMOFM
Coloana 2 – se completează cu data convenţiei încheiate cu AMOFM (zz/ll/aa)
Coloana 3 si 4 – se completează cu numele şi prenumele, respectiv codul numeric personal
Coloana 5 - se completeazã dupã cum urmeazã:
- cod A - tânăr care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
- cod B – tânăr cu dizabilităţi;
- cod C – tânar care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
- cod D – tânar care are copii în întreţinere;
- cod E – tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
- cod F – tânăr care este victimă a traficului de persoane.
Coloana 6 - se completeazã suma reprezentând 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, prevăzută la art.936 din Legea nr.76/2002, stabilită şi comunicată de agenţie conform prevederilor legale (coloana 9 din tabelul nominal anexa la conventie)
Coloana 7 - se completeazã cu numãrul de ore efectiv lucrate în luna de persoanele prevãzute la art. 936 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, (inclusiv orele aferente
concediului de odihna) pentru care se acordã suma cuvenitã lunar din cuantumul subvenţiei prevãzute la art. 936 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, acordatã angajatorului.
Coloana 8 - se completeazã cu suma cuvenitã din cuantumul subvenţiei prevãzute la art. 936 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, acordatã angajatorului.
Coloana 9 - se completeazã, dupã caz, cu data ºi motivul încetãrii/suspendãrii/reluãrii dupã suspendare a raporturilor de muncã.
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