Denumire angajator…………………………...........................................................
Sediu/adresa ………………………....................................................................... .
Telefon .............................................
Cod fiscal ………………………...….
Cod CAEN ………………………......
E-mail ..............................................
Nr……..….../data……………............

Către,
A.J.O.F.M.Satu Mare

Angajatorul .........................................................................................................,
reprezentat prin ............................................................................................. având funcţia
de ............................................................ cu sediul în ..................................................., str.
...................................................., nr. ..................., jud. .........................................., telefon
.........................................,
alăturat vă inaintăm actele privind menţinerea raporturilor de muncă cu următorii
tineri cu risc de marginalizare socială , încadraţi în muncă în conformitate cu prevederile
art.93^4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare , după
expirarea perioadei pentru care aceştia au încheiat cu agenţia contractul de solidaritate
prevăzut de lege:
a) _____ tineri care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;
b) _____ tineri cu dizabilităţi;
c) _____ tineri care nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreţinerea;
d) _____ tineri care au copii în întreţinere;
e) _____ tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) _____ tineri care sunt victime ale traficului de persoane.
pentru care se solicită încheierea de convenţii în baza Legii nr. 76/2002, privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare .
Menţionăm că angajatorul depune lunar declaraţia D 112 privind obligaţiile de plată
a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
Angajatorul ........................................................................................................., a
mai avut încheiate cu A.J.O.F.M.Satu Mare în ultimii 2 ani un nr. de ....... convenţii, pentru
un nr. de .......... persoane.
Dintre aceste persoane, un nr. de ................... persoane şi-au încetat raporturile de
muncă înainte de 2 ani de la data angajării, din alte motive faţă de cele prevăzute la art. 83
alin.2 din Legea nr.76/2002 (modificată şi completată).

Data
.......................
Angajatorul................................
(denumire/numele)

Director general sau altă persoană autorizată,
...........................
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