INFORMAȚII IMPORTANTE!
A se citi toate informațiile!
TERMENUL DE DEPUNERE/TRANSMITERE A DOCUMENTELOR NU POATE DEPASI 60
ZILE CALENDARISTICE DE LA DATA ANGAJARII.
ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA DREPTULUI PRIVIND PRIMA DE INSTALARE
prevăzută la art.75 din Legea 76/2002, cu modificările și completările ulterioare:












Cerere (anexa 12A sau 12B, după caz);
Actul de identitate al solicitantului si, dupa caz, a membrilor familiei prin care se atestă
domiciliul sau reședința, după caz;
Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă cu precizarea locului de muncă unde persoana
urmează să-şi desfăşoare activitatea (contract de muncă, actul de numire);
Angajament – 2 exemplare (anexa 13);
Declaraţie angajator ( conform model);
Declaratie angajat ( conform model);
Certificat de casatorie/ divort/ deces si, dupa caz, certificatele de nastere ale copiilor sau
documente care sa ateste situatia juridica a copiilor fata de reprezentantul legal, dupa caz,
in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a
dreptului;
Document sau orice alt înscris emis de o autoritate publică a statului sau statelor din spaţiul
Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European însoțit de o traducere certificată în limba
română prin care se atestă că au avut pe o perioada de cel puțin 36 de luni domiciliul sau
reşedinţa ori au exercitat dreptul de rezidenţă legal pe teritoriul statului/statelor
respectiv/respective (cerință valabilă numai pentru persoanele de cetățenie română
care și-au exercitat dreptul la libera circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii
Europene și Spațiul Economic European);
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)
MODALITATEA DE DEPUNERE/TRANSMITERE A DOCUMENTELOR
- Solicitanții primei de instalare care optează a transmite documentele prin e-mail
sau fax, vor transmite toate documentele în copie certificată pentru conformitate cu
originalul, ca de exemplu: ,,În conformitate cu originalul, nume și prenume, dată,
semnătură”;
- Solicitanții primei de instalare 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/actelor de indentitate, a documentului/înscrisului emis
de o autoritate publică a statului sau statelor din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul
Economic European însoțit de o traducere certificată în limba română, și după caz, a
certificatului de casatorie/naștere/ divort/
sau a documentelor care atestă situatia
juridica a copiilor fata de reprezentantul care se depun in copie certificată pentru
conformitate cu originalul, ca de exemplu: ,,În conformitate cu originalul, nume și
prenume, dată, semnătură”;
- Solicitanții primei de instalare care optează a depune documentele personal, vor
prezenta documentele în original, cu excepția actului/actelor de indentitate a membrilor

familiei, și după caz, a certificatului de casatorie/naștere/ divort/ sau a documentelor
care atestă situatia juridica a copiilor fata de reprezentantul care se depun in copie
certificată pentru conformitate cu originalul, ca de exemplu: ,,În conformitate cu
originalul, nume și prenume, dată, semnătură”, iar actul de identitate, contractul de
muncă/actul de numire și documentul/înscrisul emis de autoritatea publică a statului sau
statelor din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European însoțit de o traducere
certificată în limba română 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 recomandată cu confirmare de
primire, fax sau e-mail, se certifică pentru conformitate cu originalul de către solicitantul
primei de relocare.
OBLIGAȚIE
Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul
anterior, beneficiarul primei de instalare prevăzute la art.
75 din lege este obligat să depună la agenţia pentru ocuparea
forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a
carei rază are stabilit noul domiciliu sau reşedinţa şi la
care a fost transferat dosarul adeverinţa emisă de angajator
că este încadrat în muncă
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. 12A la normele metodologice)
Către
Agenția Județeană 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................................ (Se completeaza:
zz/ll/aa)

de .................................................................. ……….(Se completeaza unitatea emitenta a actului de identitate.),

prin prezenta cerere solicit acordarea primei de instalare prevazute la art. 75 din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de munca, cu modificarile și
completarile ulterioare.
Cuantumul primei de instalare solicitat este:
(Se bifeaza in mod corespunzator cuantumul care se solicita.)
[] 12.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege;
[] 15.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege;
[] 12.500 lei pentru un soț + 3.500 lei pentru celalalt soț,
prevazut la art. 75 alin. (3) din lege;
[] 3.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege;
[] 6.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege;
[] 3.500 pentru fiecare sol (total: 7.000 lei), prevazut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege.
Menționez ca incepand cu data de ......................................... ..(Se.completeaza:zz/ll/aa.) sunt incadrat(a) in
munca pe durata ……………………………(Se completeaza, dupa caz: nedeterminata sau determinata: xx luni/xx zile,
din data ................................... (zz/ll/aa) pana in data ................................... (zz/ll/aa.),
la…………………………………………………………………………………. (denumirea angajatorului),
conform actului nr………............................(Se completeaza cu numarul și data contractuluiindividual de munca sau ale deciziei de
numire.),

anexat in copie/original prezentei, in localitatea ................................ ……………(Se

completeaza

cu

județul . ……………………………..,
localitate situata la o distanța mai mare de 50 km de localitatea……………………………………………,
unde am avut domiciliul sau reședința pentru o perioada de ………………………………………………..
(Se completeaza numarul de luni sau ani de cand este stabilit domiciliul sau reședința.) luni/ani , pana la data
de…………………………………. (Se completeaza numai in situația stabilirii reședinței cu data pana la care este stabilita reședința,
conform actului de identitate: zz/ll/aa.) și, ca urmare a acestui fapt, mi-am schimbat domiciliul sau stabilit reședința
in localitatea………………………………………………………………………… (Se completeaza cu localitatea unde este noul domiciliu
sau
noua
reședința
conform
actului
de
identitate.),
județul……………………………… pana la data
de………………………………….. (Se completeaza numai in situalia stabilirii reședinlei, cu data pana la care este stabilita noua
localitatea unde se afla locul de munca unde persoana urmează să iși desfașoare activitatea.),

reședinla, conform actului de identitate: zz/ll/aa.)

Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile legale privind falsul in declaralii, urmatoarele:
- in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii acestei prime de instalare prevazuta la art. 75 din
Legea nr. 76/2002, cu modificarile și completarile ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă prima de
incadrare sau primă de instalare prevăzută la art. 74, respectiv art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu
modificarile și completările ulterioare, denumite, in sensul acestei legi, prime de mobilitate;
- in ultimele 36 de luni anterioare datei incadrarii in munca am avut stabilit domiciliul ori reședința in
localitatea de unde mi-am schimbat domiciliul sau reședința, ca urmare a incadrarii in munca in alta
localitate, pentru a beneficia de prima de instalare prevazuta la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu
modificarile și completarile ulterioare.
Data:……………………………….
(Se completeaza de catre persoana data cererii)

……………..……………………………., ….………
(Se completeaza numele și prenumele,
semnatura persoanei care solicita prima de instalare)
Telefon…………………………………………………
E-mail…………………………………………………….

(Anexa nr. 12 B la normele metodologice)
Către
Agenția Județeană 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 ……….........................(Se completeaza: zz/ll/aa.)
de…………………………………………………………… (Se completeaza unitatea emitenta a actului de identitate.),
prin prezenta cerere solicit acordarea primei de instalare prevazute la art. 75 din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de munca, cu modificarile și
completarile ulterioare, avand in vedere art. 76^1 din aceasta lege.
Cuantumul primei de instalare solicitat este:
(Se bifează in mod corespunzator cuantumul care se solicită.)
[] 12.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege;
[] 15.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege;
[] 12.500 lei pentru un soț + 3.500 lei pentru celalalt soț,
prevazut la art. 75 alin. (3) din lege;
[] 3.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege;
[] 6.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege;
[] 3.500 pentru fiecare soț (total: 7.000 lei), prevazut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege.
Menționez urmatoarele:
1.sunt cetățean roman și am exercitat dreptul la liberă circulație în unul sau mai multe state din
spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European, anterior intoarcerii in Romania, pe o perioada
de…………….. luni, respectiv in perioada………………………………-…………………..….. ………….
(Se completeaza: zz/ll/aa de inceput și zz/ll/aa de sfarșit a perioadei.);
2. pe perioada in care am exercitat dreptul la liberă circulație am avut …………………………….
(Se completeaza, dupa caz: reședința /drept de rezidență.) legal pe teritoriul statului/statelor ……………………….......
[Se completeaza cu denumirea statului(lor) din spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European, in care s-a exercitat legal dreptul la libera circulalie.],

conform documentului(lor) emis(e) de o autoritate publica din aceste state, anexate;
3. incepand cu data de ..................................................... (Se completeaza: zz/ll/aa.) sunt incadrat(a) in
munca pe durata…………………………………………(Se completeaza, dupa caz: nedeterminata sau determinata: xx
luni/xx zile), din data ………………………. (zz/ll/aa) , pana in data ... …………………………………………..…….( zz/ll/aa.)
la………………………………………………………………. ....... (denumirea angajatorului), conform actului
nr…………………………. (Se completeaza cu numarul și data contractului individual de munca sau ale deciziei de numire.) anexat
in copie/original prezentei, in localitatea……………………………………………..(Se completeaza cu localitatea
unde se afla locul de munca unde persoana urmeaza sa iși desfașoare activitatea.), județul………………………………
4. conform actului de identitate, in prezent am domiciliul sau reședința pana la data
de………………. …………(Se completeaza numai in situația stabilirii reședinței cu data pana la care este stabilita reședința, conform
actului de identitate: zz/ll/aa.), in localitatea……………………………………
, județul……………………… ,
sectorul……… ,str………………………………………………………..., nr….. , bl….. , et….. , ap….. ;
5.anterior domiciliului sau reședinței prezente, prevazuta la pct. 4, am avut in Romania domiciliul
sau reședința pana la data de……………………. (Se completeaza numai in situația stabilirii reședinței cu data pana la care este stabilita reședința,
conform actului de identitate: zz/ll/aa.), in localitatea………………………………………, județul ………………………..,
sectorul……………………,str ………………………………………………………………………….…,
nr………. , bl……, et….., ap. …..
Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile legale privind falsul in declarații, urmatoarele:
- in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii acestei prime de instalare prevazuta la art. 75 din Legea nr.
76/2002, cu modificarile și completarile ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă astfel de prima de
incadrare sau de o primă de instalare prevazută de art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile și
completările ulterioare, denumite, in sensul acestei legi, prime de mobilitate;
Data: ……………………………
(Se completeaza de catre persoana data cererii.)

…………………..……………………….. …………
(Se completeaza numele și prenumele, semnatura persoanei

care solicit prima de instalare)

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

(Anexa nr. 13 la normele metodologice)

ANGAJAMENT

Subsemnatul(a),………………………………………………………………… .. , avand cod numeric
personal (CNP) ………………………………………., posesor/posesoare al/a actului de identitate ………(CI/BI), seria………,
nr…………………….., cu domiciliul in…………… ......................................... ……………................................................…..,
str……………………………………………….., nr……, bl…….., sc………, ap…….., judetul/sectorul...................................,
si, după caz, resedinta pana la data de………………………….. (Se completeaza numai in situatia existentei resedintei cu data
pana
la
care
este
stabilita
resedinta,
conform
actului
de
identitate:zz/ll/aa.),
in
localitatea……………………………………………. , str…………………………………………………....., nr…...., bl….....,
et….., ap…....., judetul/sectorul....................................., inregistrat(a) in evidenta Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a
Judetului Gorj/ Municipiului București, Agenția Locală/Sectorul….. , in calitate de beneficiar(a) al/a dreptului/drepturilor
prevazut(e) la articolul/articolele ……………………. (Se completeaza cu articolul/articolele din Legea nr. 76/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.), din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii
fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentul angajament ma oblig sa restitui imediat si in mod
integral sumele acordate, in situatia in care raporturile de munca/de serviciu inceteaza intr-o perioada mai mica de 12 luni de
la data incadrarii in munca, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 73 ^1 alin. (4), respectiv art. 75^1 alin. (5) din aceeasi lege, iar
raporturile de munca/de serviciu inceteaza in temeiul urmatoarelor prevederi legale:
a)
art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)
art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care
incetarea este la initiativa angajatului;
c)
art. 97 lit. b) si e), art. 98 alin. (1) lit. f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
De asemenea, in situatia in care am beneficiat de prima de instalare in oricare dintre cuantumurile prevazute la art. 75 din
Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit art. 75 sau art. 76 ^1 din Legea nr. 76/2002 cu modificarile
si completarile ulterioare, si intr-o perioada de 12 luni de la angajare am revenit la vechiul domiciliu sau vechea resedinta, astfel
cum aceasta sintagma este definita, dupa caz, la art. 46 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ma oblig sa restitui imediat si in
mod integral prima de instalare acordata potrivit acestor texte legale.
Potrivit art. 46 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea resedinta, prevazuta la art.
76 alin. (2) din lege, se intelege schimbarea domiciliului sau stabilirea resedintei la un domiciliu sau resedinta care se afla in
raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu in care se afla vechiul domiciliu sau resedinta.
Potrivit alin. (4) al aceluiasi articol, in situatia persoanelor de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie
a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 de luni, prevazute la art.
76^1 din lege, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea resedinta, prevazuta la art. 76 alin. (2) din lege, se intelege
schimbarea domiciliului sau stabilirea resedintei la un domiciliu sau resedinta care se afla in orice alt stat decat Romania sau in
raza aceleiasi unitati administrativ - teritoriale: comuna, oras, municipiu in care se afla vechiul domiciliu sau resedinta din
Romania, anterior perioadei de cel putin 36 de luni in care s-a exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul
Uniunii Europene si Spatiul Economic European, in situatia in care la intoarcerea in Romania nu a revenit la acesta.
Conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul angajament constituie
titlu executoriu.
Intocmit de subsemnatul(a)………………………………………………. (Se completeaza numele si prenumele persoanei
care isi ia angajamentul) la data de……………..……………, in 2 (doua) exemplare, dintre care 1 (un) exemplar se depune la
AJOFM Gorj /AMOFM Bucuresti:
(Se bifeaza in mod corespunzator modalitatea de depunere a angajamentului)
[] in original, personal;
[] in original, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
[] in copie, prin fax;
[] document scanat, prin e-mail.
Semnatura persoanei care își ia angajamentul

DECLARATIE ANGAJAT
Art. 75 din Legea nr.76/2002
cu modificarile si completarile ulterioare

1.Subsemnatul/a,……………….…………………………………,CNP……………………………,
cunoscand prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria
raspundere urmatoarele:


Autoritatea publică locala sau centrală

suportă/ nu suportă

asigură/ nu asigură locuinţă de serviciu și

cheltuelile aferente din fonduri publice pentru mine sau

pentru familia mea.
 Eu sau familia mea (soţul, soţia, copiii aflaţi în întreţinere) nu dețin(e) în proprietate sau
coproprietate, singuri ori împreună cu alte persoane ce constituie o familie în sensul art. 2
din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, o locuință în localitatea
în care m-am încadrat în muncă sau în localitățile învecinate acesteia.
 Eu sau familia mea (soţul, soţia, copiii aflaţi în întreţinere) nu dețin(e) în proprietate sau
coproprietate, singuri ori împreună cu alte persoane ce constituie o familie în sensul art. 2
din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, o locuință în localitatea
în care mi-am schimbat domiciliul/stabilit reședința sau în localitățile învecinate acesteia,
ca urmare a încadrării în muncă.
 Nici eu și nici sotul meu/sotia mea nu am/a beneficiat de prima de relocare prevazuta la art.
76^2 in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de instalare;
 Nu am promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile
legii, la data solicitării primei (valabil pentru absolventii licentiati ai facultătilor de
medicină,medicină dentară si farmacie).
 Nu cumulez aceasta primă cu prima de activare prevazuta la art. 73^2 din legea 76/2002
privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare.
 În cazul în care din actul/actele de identitate prezentate de mine nu reiese că am avut
vechiul domiciliu/reședința o perioada de cel puțin 36 de luni anterioare noului
domiciliu/reședință, imi dau acordul ca AJOFM GORJ să solicite Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date sau Inspectoratului General pentru Imigrări,
informații în acest sens.
2. Subsemnatul/a declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca A.J.O.F.M. Gorj are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei,
informatii suplimentare.

Data completarii .......................

Semnatura……………….

DECLARATIE ANGAJATOR
NR.____________DIN DATA____________________

Subscrisa ...................................................................................., CUI ....................................,
cu sediul în ........................................................................................................,reprezentată legal de
d-l/d-na ........................................................................................, legitimat(ă) prin actul de identitate
BI/CI ........, seria ........, nr. ............................, 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 ............................................., iar pentru
persoana respectivă, unitatea noastră

asigură/nu asigură

transportul şi

suportă/

nu suportă







cheltuielile aferente acestuia;
dl/d-na ……........................................................................ nu a avut raporturi de munca sau
de serviciu in ultimii 2 ani cu angajatori unde calitatea de administrator/asociat este detinuta de
una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat
la......................................................................................(denumirea angajatorului);
pentru persoana mai sus menţionată, respectiv pentru familia acesteia, unitatea noastra asigură/
nu asigură locuinţă de serviciu şi suportă/ nu suportă cheltuielile aferente acesteia din
fondurile proprii.
nu am obligatia, potrivit legii, de a incadra in muncă persoane din această categorie (valabil in
cazul absolventilor institutiilor de invatamant).
dl/d-na.............................................................................................își desfășoară activitatea în
..................................................................................................................................................
(se specifică locația punctului de lucru/sediului/bazei)

Eliberăm prezenta spre a-i sevi la A.J.O.F.M. Gorj pentru a beneficia de prima de instalare prevăzută
la art. 75 din legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei
de munca cu modificarile si completarile ulterioare.

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.

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. 75 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 plătite drepturile în cont card)

