ANEXA Nr.1( Anexa nr.6 la Normele metodologice aprobate
Prin Hotararea Guvernului nr.473/2014)

CONVENŢIE
nr. ............./..................

Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca reprezentata prin domnul DUMITRU PELICAN, avand
functia de Director Executiv, denumita in continuare agentia, si angajatorul.............................., cu
sediul in.............................................,judetul................................, telefon...................,
cod de identificare fiscala (CIF)....................., cont IBAN......................................, deschis la
Banca................................., reprezentata prin dna/dn............................................, avand
functia de ..........................., denumit in continuare angajatorul, convin urmatoarele :
1. Angajatorul se obligă:
a) să menţină raporturile de muncă ale persoanei pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de
stagiu, anexă la contractul individual de muncă;
b) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru
stagiar plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării contractului
individual de muncă, în cazul în care contractul individual de muncă prevăzut la lit. a) încetează anterior
datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de stagiu, în temeiul art. 38 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii
de învăţământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014;
c) să depună la agenţie, pentru verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 28 alin. (1) din
Legea nr. 335/2013, privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, cu modificarile
si completarile ulterioare, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care se solicita aceasta
suma,urmatoareledocumente:
- tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014;
- fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de
angajator;
d) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii,
derularea acesteia şi acordarea sumei prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013;
e) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă,
inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.
2. Agenţia se obligă să acorde suma cuvenită potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu
modificarile ulterioare în conformitate cu prevederile legale, prin plata acesteia conform prevederilor
art.36 din Normele metodologice a aplicare a prevederilor Legii 335/2013 privind efectuarea stagiului
pentru absolventii de invatamant superiorb, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.473/2014.
3. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:
a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea
sumelor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013;
b) respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.
4. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei
convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 28 alin. (1) din

Legea nr. 335/2013, cu modificarile ulterioare,precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor
sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.
5. Angajatorul, prin prezenta convenţie, declară pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de
Codul penal pentru fals în declaraţii, următoarele:
a) dna/dl .........................................................., având CNP ............................., este
încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de ................., cu
Contractul individual de muncă nr. ......................., încheiat în data de ............................, cu
perioada de stagiu care expiră la data de ............................, durata contractului de stagiu fiind de la
data de ............................ la data de ............................;
b) anterior încheierii contractului menţionat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana
menţionată la lit. a) un alt contract de stagiu pentru aceeaşi specializare absolvită.
Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenţia Municipala pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Bucureşti şi un exemplar pentru ..................................................
Timp de completare: 5 minute

A.M.O.F.M BUCURESTI
Director Executiv,

Angajator

DUMITRU PELICAN

Consilier juridic,
Verificat documentatie

CERERE
Catre A.M.O.F.M Bucuresti

Subsemnatul ...................................................................................... in
calitate de ........................... al S.C. .................................................., va
rugam sa aprobati incheierea unei conventii in baza Legii nr. 335/2013 privind
efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior.

Data :
Angajatorul
Director general sau alta persoana autorizata
(Nume si prenume, functie, semnatura si stampila)
………………………..

Timp de completare: 3 minute

Declaratie

Subsemnatul......................................, in calitate de.................................
al S.C..............................................., declar pe proprie raspundere, cunoscand
prevederile art.326 din Noul Cod Penal („Declararea necorespunzatoare a adevarului,
facuta unei persoane dintre cele prevazute in art.175 sau unei unitati in care aceasta
isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta
serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda”), ca nu beneficiez pentru absolventul de invatamant superior
………………………………………………………, angajat conform Legii nr. 335/2013, de alte
masuri de stimulare prevazute de lege sau de subventii, indiferent de forma lor, de la
bugetul consolidat, bugetele locale, alte bugete si fonduri de stat sau locale, precum
nici din bugetul propriu, fondul social european, sponsorizari ale persoanelor fizice
si/sau juridice, alte surse, potrivit legii.

Data :
Angajatorul
Director general sau alta persoana autorizata
(Nume si prenume, functie, semnatura si stampila)
………………………..

Timp de completare: 3 minute

Declaratie

Subsemnatul......................................, in calitate de..................................
al S.C. ............................................., declar pe proprie raspundere, cunoscand
prevederile art.326 din Noul Cod Penal („Declararea necorespunzatoare a adevarului,
facuta unei persoane dintre cele prevazute in art.175 sau unei unitati in care aceasta
isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta
serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda”), ca nu am mai avut anterior incheierii contractului individual de
munca cu dl/d-na........................ un alt contract de stagiu pentru specializarea
absolvita.

Data :
Angajatorul
Director general sau alta persoana autorizata
(Nume si prenume, functie, semnatura si stampila)
………………………..

Timp de completare: 3 minute

Declaraţie

Subsemnatul……………………………………………...................................., absolvent al
universitatii.......................... cunoscand prevederile art. 326 din Noul Cod penal
(„Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitaţi in care aceasta isi desfasoara activitatea in
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaraţia facuta serveste la producerea acelei
consecinţe, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”), angajat
al S.C. ...........................................cu contract de stagiu ,declar pe propria
raspundere ca nu am mai avut incheiat niciun contract de stagiu pentru debutul in
profesia de..........................................................................................

Data :
Angajatorul
Director general sau alta persoana autorizata
(Nume si prenume, functie, semnatura si stampila)
………………………..

Timp de completare: 3 minute

Acte necesare incheierii conventiei conform L.G nr.335/2013, privind efectuarea
stagiului pentru absolventi de invatamant superior, actualizata
a) Conventia, semnata in original de catre angajatoe sau de o persoana
imputernicita, numele, prenumele si functia in clar,( doua exemplare);
b) Actul de identitate al stagiarului, semnat in conformitate cu originalul;
c) Diploma sau adeverinta de studii, semnata in conformitate cu originalul
d) Copia contractului individual de munca, semnata in conformitate cu originalul;
e) Copie contract de stagiu, inregistrat la ITM in termen de 10 zile de la data
incheierii contractului individul de munca, semnat in conformitate cu
oroginalul;
f) Copie dupa raport per salariat, semnata in conformitate cu originalul;
g) Cerere catre A.M.O.F.M. Bucuresti, prin care solicita incheierea unei conventii
(model anexat);
h) Declaratie angajator ca nu au mai avut incheiat anterior cu stagiarul, un alt
contract de stagiu(model anexat);
i) Declaratie pe proprie raspundere a stagiarului (model anexat);
j) Declaratie angajator ca nu beneficiaza de alte finantari (model anexat);
k) Situatia privind locurile de munca vacante( ANEXA1A), semnata in
conformitate cu originalul si dovada depunerii la Agentiile teritoriale unde a
fost declarat locul de munca vacant.(Atentie locul de munca vacant se declara
la Agentia Locala unde societatea are sediul sau dupa caz unde are punct de
lucru inregistrat).
l) Copie CUI a firmei, semnata in conformitate cu originalul.
!!! IMPORTANT
Pentru a beneficia de prevederile Legii 335/2013, conventia trebuie depusa la
sediul A.M.O.F.M. Bucuresti in 20 de zile lucratoare de la data incadrarii in munca!
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