Anexă

la convenţie

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

TABEL NOMINAL
cu tineri cu risc de marginalizare socială care au încheiat cu agenţia contract de solidaritate, încadraţi în muncă, conform prevederilor
art. 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

Convenţia nr. ......./........
Nr.
crt.

Numele si
prenumele

Codul
numeric
personal

Categoria
de
persoane1)

Durata
contractului
individual de
munca2)

Data
angajarii

Data incetarii
contractului
individual de
munca3)

Numarul si data
incheierii
contractului
individual de
munca

Suma reprezentand
baza de calcul a
masurii de
stimulare4)

Ocupatia
Cod
COR

Semnatura
angajatului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Angajatorul ....................
(denumirea/numele)
Director general sau altă persoană autorizată,
..............................
---------1) Coloana 3 se va completa după cum urmează:
- cod A - tânăr care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
- cod B - tânăr cu dizabilităţi;
- cod C - tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
- cod D - tânăr 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.
2) Coloana 4 se va completa după caz: determinată sau nedeterminată.
3) Coloana 6 se va completa în situaţia contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată, cu data până la care a fost încheiat contractul individual de muncă.
4) Coloana 8 se va completa cu salariul de bază stabilit la data angajării tânărului, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru
şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare la data încadrării în muncă.
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