
                    ANEXA Nr.14 

(Anexa nr.2 la Normele metodologice 

aprobate prin Hotararea Guvernului 

nr.726/2007) 

 

TABEL NOMINAL 

cu elevii şi/sau studenţii încadraţi în munca în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii 

în munca a elevilor şi studenţilor, cu modificarile ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite 

angajatorilor din bugetul asigurarilor pentru şomaj 

luna .......... anul .............. 

 

Date de identificare a angajatorului: 

Angajatorul (denumirea/numele) .......................... 

Codul de identificare fiscala ........................... 

Cod CAEN ................................................ 

Sediul/Adresa ........................................... 

Contul/Banca ............................................ 

Telefon/Fax ............................................. 

E-mail/Pagini internet .................................. 

 

Nr. 

Crt. 

Conventia 

numarul 

Data 

conventiei 

Numele si 

prenumele 

Codul 

numeric 

personal 

Categoria de 

personae 

(elev/student) 

Tipul 

contractului 

de munca *) 

Numarul 

orelor 

efectiv 

lucrate 

**) 

Suma 

cuvenita 

pentru 

timpul 

efectiv 

lucrat 

***) 

Numarul de 

zile 

lucratoere din 

luna, pentru 

care se 

acorda, in 

conditiile 

legii 

stimulentul 

financiar****) 

Obs. 

*****) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL suma cuvenita in conditiile Legii nr. 72/2007; 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Angajator 

Director general sau 

alta persoana autorizata, 

........................ 

___________ 



    *) Coloana 6 se completeaza, dupa caz, astfel: 

    ,,1” – pentru toate raporturile de munca cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde 

timpul normal de lucru este de 8 ore; 

    ,,10” – pentru toate raporturile de munca cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde 

timpul normal de lucru este de 7 ore; 

    ,,11” – pentru toate raporturile de munca cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde 

timpul normal de lucru este de 6 ore; 

    ,,2” – pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; 

    ,,3” – pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; 

    ,,4” – pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; 

   ,,5” – pentru contractul de munca temporara cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde 

timpul normal de lucru este de 8 ore; 

   ,,50” – pentru contractul de munca temporara cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde 

timpul normal de lucru este de 7 ore; 

   ,,51” – pentru contractul de munca temporara cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde 

timpul normal de lucru este de 6 ore; 

   ,,6” – pentru contractul de munca temporara cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; 

   ,,7” – pentru contractul de munca temporara cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; 

   ,,8” – pentru contractul de munca temporara cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; 

    **) Coloana 7 se completeaza cu numarul orelor efectiv lucrate in perioada de vacanta din luna respectiva. 

    ***) Coloana 8 se completeaza cu suma cuvenita lunar angajatorului, in conditiile Legii nr.72/2007 privind 

stimulentul incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare, pentru elevul/studentul 

respectiv. 

    ****) Coloana 9 se completeaza cu numarul de zile lucratoare din luna, pentru care se acorda, in conditiile 

legii, stimulentul financiar. 

    *****) Coloana 10 se completeaza, dupa caz, cu data si motivul incetarii/suspendarii/reluarii dupa suspendare a 

raporturilor de munca, respectiv cu perioada de concediu de odihna. 

 

 


