INFORMAȚII IMPORTANTE!
A se citi toate informațiile!
TERMENUL DE DEPUNERE/TRANSMITERE A DOCUMENTELOR NU POATE DEPASI 60 ZILE
CALENDARISTICE DE LA DATA ANGAJARII.
Actele necesare pentru solicitarea drepturilor prevazute la art. 72 (completarea veniturilor = 30% din
indemnizatia de somaj ) din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea
ocuparii forței de munca cu modificarile și completarile ulterioare:
• Cerere conform modelului (anexa nr.10 la normele metodologice);
• Actul in baza caruia a fost incadrata persoana (contract de munca inregistrat la I.T.M /dispozitia de
numire);
• Actul de identitate ;
• Declaratie angajator (conform model) din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in
raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva;
• Instiintare/dovada incadrare in munca (conform model) emisa de angajator;
• Cerere (conform model ) pentru virarea drepturilor în cont card deschis la una din instituțiile bancare
cu care AJOFM GORJ are convenții incheiate, însoțită de un extras de cont card ( în cazul în care
persoana dorește să primească drepturile pe card, nu prin Poșta Română la adresa de domiciliu/reședință)
MODALITATEA DE DEPUNERE/TRANSMITERE A DOCUMENTELOR
•
Solicitantii care opteaza a transmite documentele prin e-mail sau fax, vor transmite toate
documentele in copie certificata pentru conformitate cu originalul, ca de exemplu: ,,În conformitate cu
originalul, nume si prenume, data, semnatura”
•
Solicitantii care opteaza a depune documentele prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
le vor depune in original, cu exceptia contractului de munca/actului de numire si a actului de indentitate
care se depun in copie certificata pentru conformitate cu originalul, ca de exemplu: ,, În conformitate cu
originalul, nume si prenume, data, semnatura”;
 Solicitantii care opteaza a depune documentele personal, vor prezenta documentele în original, iar
actul de identitate și contractul de muncă/actul de numire se vor prezenta atât în copie, cât și în original
pentru efectuarea de copii certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul AJOFM GORJ;
•
Documentele ce se depun/transmit prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau email, se certifica pentru conformitate cu originalul de catre solicitantul drepturilor.

OBLIGATIE
Beneficiarii acestor drepturi au obligatia sa prezinte pana la 15 ale fiecarei luni pentru luna expirata
instiintarea/dovada incadrarii in munca emisa de angajator. Înstiintarea se poate depune /transmite
personal, prin fax, e-mail sau prin scrisore recomandata cu confirmare de primire .

Instituțiile bancare cu care AJOFM GORJ are convenții încheiate:
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
BANC POST
UNICREDIT ȚIRIAC BANK
ALPHA BANK
PIRAEUS BANK
ING BANK

BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE
RAIFFEISEN BANK
INTESA SAN PAOLO BANK
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA
CEC

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon 0253211568

(Anexa nr. 10 la normele metodologice)
Catre,
Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Gorj

Subsemnatul(a)______________________________________,

CNP___________________________,

beneficiar(ă) al/a indemnizaţiei de şomaj, la data încadrării în muncă, având carnetul de evidenţă nr.
________________________, solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare, având în vedere că începând cu data de __________________ sunt angajat(ă) în baza actului*)
nr.________/___________________ la unitatea ___________________________________________ din
localitatea ____________________________ în meseria/profesia__________________________________.

Data:________________

Semnătura________________

Telefon___________________________
E-mail____________________________

*) se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire

Se prezinta lunar pana la 15 ale fiecarei luni pentru luna expirata pt. drepturile prev. de art. 72 –Legea76/2002

ANGAJATOR______________________________________
ADRESA__________________________________________
COD FISCAL _____________________________________
TELEFON/FAX____________________________________
ADRESA E-MAIL __________________________________

INSTIINTARE(DOVADA) PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA
NR.____________DIN DATA____________________

In conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii
fortei de munca, va comunicam ca domnul(a) _________________________________________________,
CNP ________________________, carnet evidenta somaj ___________________, este incadrat(a) in munca
pe durata nedeterminata/determinată mai mare de 12 luni, incepand cu data de _____________________,
in baza actului* nr.____________/__________________.
La data de ___________________** i-a incetat contractul de munca conform art.________din Legea
53/2003.

ANGAJATOR
NUME PRENUME............................................................

FUNCȚIA/CALITATEA...................................................

SEMNATURA SI STAMPILA...........................................
ANGAJATORULUI

*) Se va trece nr. contractului de munca sau decizia de numire ;
**) Se completeaza numai in situatia in care nu mai este incadrat in unitate la data emiterii dovezii

ANGAJATOR________________________________
ADRESA____________________________________
COD FISCAL________________________________
TELEFON/FAX _______________________________
EMAIL_____________________________________

DECLARATIE ANGAJATOR
NR. __________ DIN DATA ___________________

S.C. _____________________________________ ,reprezentata prin _________________________________,
in calitate de____________________________, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de
Codul Penal pentru falsul in declaratii, ca dl/d-na______________________________________________________,
CNP ____________________ ___, angajat al unității noastre din data de____________________, nu a avut in ultimii

2 ani anteriori contractului individual de munca nr__________/__________________raporturi de munca sau de
serviciu cu unitatea noastra si unitatea noastra nu se incadreaza in unitatile enumerate la art. 52 ^1 din HG 174/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.

ANGAJATOR

NUME PRENUME............................................................

FUNCȚIA/CALITATEA...................................................

SEMNATURA SI STAMPILA...........................................
ANGAJATORULUI

Către
Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj

Subsemnatul(a), ……………………………………………………………….., avand cod numeric
personal (CNP) ……………………………………………., legitimat(a) prin actul de identitate…………(CI/BI)
seria……..,nr……………………eliberat
la
data
de………………...................
de…………………………………………………..(Se completeaza unitatea emitenta a actului de identitate.),
solicit ca drepturile prevăzute la art. 72 din Legea 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, să îmi
fie plătite în cont card .
Prin prezenta mă oblig să aduc la cunoștință A.J.O.F.M. GORJ sau după caz, agenției județene pentru ocuparea forței
de muncă sau a municipiului București unde mi-a fost transferat dosarul orice modificare survenită în situația
închiderii contului bancar.
Anexez prezentei extrasul de cont .

Data:………………

Semnătura: ………………

(se completează și se depune/transmite numai în cazul în care persoana dorește a-i fi virate drepturile în cont card)

