Anexa nr. 24 la normele metodologice

Către
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Județului Gorj

Subsemnatul(a)....................................................................,CNP…………………………….,
absolvent(ă) al/a instituţiei de învăţământ/şcolii speciale.......................................................................,
anul..............., luna....................................., solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 73^1 alin. (2)
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) cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în baza actului*)
nr.……......../…….……............la unitatea....................…………..................................... din localitatea
......................................................, în meseria/profesia ...........................................................................,
fapt care a condus la încetarea plății indemnizației de șomaj de care beneficiam, în temeiul art. 44 lit. a)
din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Precizez că am menţinut raporturile
de muncă/serviciu cu angajatorul la care m-am încadrat în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

Data .................................

Semnătura .............................................

Telefon………………………………..
E-mail…………………………………

*) Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei
de numire.

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a .............................................................................., cu domiciliul/ reședința în
.............................................., str. ............................................................, nr.........., bl. ....., sc. .....,

et.

....., ap. ......, BI/CI seria ..........., nr. ......................, eliberat de ................................................................,
la data de ............................., CNP ............................................, în calitate de solicitant/ă al/a
drepturilor prevăzute la articolul 73^1(2), din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe
proprie raspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii că:


La data absolvirii studiilor nu aveam raporturi de muncă sau de serviciu;



Nu urmez nici o formă de învățământ la data solicitării drepturilor prevăzute la art. 73^1(2);



În perioada în care mă aflam în plata indemnizației de șomaj nu urmam o formă de
învățământ;

Data: .........................

Semnătura,

DECLARATIE ANGAJATOR
NR.___________ DIN DATA______________

Subscrisa ..........................................................................., CUI ....................................,

cu sediul

în...................................................................,telefon....................................,e-mail........................................,
reprezentată legal de d-l/d-na ............................................................., posesor al actului de identitate BI/CI
........, seria ........, nr. .........................., CNP ............................................., tel. .....................................,
declar pe proprie raspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii că:


Nu am fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii doi ani anteriori datei

întocmirii contractului

de muncă nr. ..................../....................... cu d-l/d-na ...................................................................., CNP
.............................................;



Nu

am

avut

obligatia,

potrivit

legii,

de

a

incadra

in

muncă

pe

dl/d-na

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


Dl/d-na................................................................................este angajatul/angajata unitatii noastre conform
contractului de munca nr................../...............................,efectuand un program normal de lucru in perioada
............................ - ................................

Numele și prenumele...............................................
Funcția/calitatea...........................................
Semnătura și ștampila.............................
Telefon...............................................
E-mail............................................

*Angajatorii care au obligatia angajarii absolventilor sunt precizati in art. 52^1 din H.G.nr.174/2002 cu
modificarile si completarile ulterioare.

ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA DREPTULUI PREVĂZUT LA
ART.73^1(2) din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă:
 Cerere (anexa 24);
 Declaratie angajat ( conform model);
 Declaraţie angajator ( conform model);
 Actul de identitate al solicitantului – copie şi original
 Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă (contract de muncă, actul de numire) - copie şi original
 Actul de studii – original şi copie
 Formular ,,REVISAL” emis de angajator în luna solicitării drepturilor (după expirarea celor 12 luni
de la data încadrării în muncă a solicitantului)
 Cerere pentru virarea drepturilor în cont card 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)
Actele se depun în termen de maxim 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.
OBSERVAȚII:
- Solicitanții drepturilor prevăzute la art. 73^1(2) care optează a transmite documentele prin
e-mail sau fax, vor transmite toate documentele în copie certificată pentru conformitate cu
originalul, sub forma: ,,Conform cu originalul, nume și prenume, dată, semnătură”;
- Solicitanții drepturilor prevăzute la art. 73^1(2) care optează a depune documentele prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, le vor depune în original, cu excepția
contractului de muncă/actului de numire, actului de indentitate și a actului de studii care se depun
in copie certificată pentru conformitate cu originalul, sub forma ,,Conform cu originalul, nume și
prenume, dată, semnătură”;
- Solicitanții drepturilor prevăzute la art. 73^1(2) care optează a depune documentele personal,
vor prezenta actul de identitate în original pentru efectuarea unei copii certificate pentru
conformitate cu originalul de către personalul AJOFM GORJ;
- Documentele ce se depun/transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax
sau e-mail, se certifică pentru conformitate cu originalul de către solicitantul drepturilor prevăzute
la art. 73^1(2).
BENEFICIARI
Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj
şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, cu normă
întreagă și pentru o perioadă mai mare de 12 luni,
beneficiază din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia
de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la
expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

Dreptul se acordă după menţinerea cu angajatorul la care s-au
încadrat în muncă a raporturilor de muncă sau de serviciu
pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării.
Instituțiile bancare cu care AJOFM GORJ are convenții încheiate:
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE
BANC POST
RAIFFEISEN BANK
UNICREDIT ȚIRIAC BANK
INTESA SAN PAOLO BANK
ALPHA BANK
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA
PIRAEUS BANK
CEC
ING BANK

