
 

  ANEXA 23 la norme 

 

  Către  

  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

.................../a Municipiului Bucureşti 

 
  Subsemnatul(a), .................................................., având 

cod numeric personal (CNP) ........................................, 

legitimat(ă) prin actul de identitate ............ (CI/BI)......... seria 

....... nr. ................, eliberat la data de ................... (Se 

completează: zz/ll/aa) .......... de ........... (Se completează unitatea 

emitentă a actului de identitate.) ...................., 

absolventă/absolvent a/al instituţiei de învăţământ/şcolii speciale 

........................., anul ................... luna 

....................., înregistrat(ă) în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă .................../Municipiului Bucureşti, 

Agenţia Locală Sector ..........., de la data de ...... (Se completează: 

zz/ll/aa) ......, prin prezenta cerere solicit acordarea primei de inserţie 

prevăzute la art. 73^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
  Menţionez că începând cu data de ...... (Se completează: zz/ll/aa) 

............. sunt încadrat(ă) în muncă pe durată ........... (Se 

completează, după caz: nedeterminată sau determinată: xx luni/xx zile, din 

data ...... zz/ll/aa ...... până în data ...... zz/ll/aa) ......, la 

................ (denumirea angajatorului) ......................., conform 

Actului nr. ........... (Se completează cu numărul şi data contractului 

individual de muncă sau al deciziei de numire.) .................., anexat 

în copie/original prezentei. 
  Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul 

în declaraţii, că la data absolvirii studiilor şi în perioada cuprinsă 

între această dată şi încadrarea în muncă anterior menţionată nu am avut 

raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că în perioada cuprinsă între 

data absolvirii şi data solicitării acestei prime de inserţie nu am fost 

admis(ă) în unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor 

legale. 
  Data: ...............  
  (Se completează de către persoană data cererii.) 

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

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

  (Se completează numele şi prenumele, semnătura persoanei care solicită 

prima de inserţie.) 

 

  



 

      

Angajator............................................ 

Sediul/adresa ....................................... 

Judeţul .............................................. 

Codul fiscal.......................................... 

Telefon/fax /e-mail................................ 

 

DECLARAȚIE ANGAJATOR 

Art. 73^1 din Legea nr.76/2002 

cu modificarile și completarile ulterioare 

 

1. Subsemnatul(a),…………………………………………..……., CNP......................................,  

în calitate de reprezentant legal împuternicit al.............……..........……...………… (denumirea 

angajatorului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului Penal privind falsul în 

declarații, următoarele:  

Domnul/doamna……………………............................nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, 

în ultimii 2 ani, cu............................................(denumirea angajatorului), cu excepția 

situației în care au fost încheiate contracte individuale de muncă pe perioada vacanțelor, în 

condițiile Legii nr.72/2007, cu modificările și completările ulterioare, indiferent daca a beneficiat 

sau nu de stimulentul financiar, și nu avem, potrivit legii obligația angajarii 

susnumitului/susnumitei*.  

    2. Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg ca A.J.O.F.M. Maramureş are dreptul de a solicita, în scopul verificarii și confirmării 

declarației,  orice informații suplimentare. 

 

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

 

Angajator, 

Director general sau altă persoana autorizată 

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

(semnatura și ștampila) 

 

 

 

 

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

completarile ulterioare. 

  

 



 

 ANEXA 13 la norme 

 

  ANGAJAMENT 

 
  Subsemnatul(a), .........................................., având cod 

numeric personal (CNP) ..............................., posesor/posesoare 

al/a actului de identitate ....... (CI/BI) seria .... nr. ........., cu 

domiciliul în ................................., str. ................... 

nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....................., 

şi, după caz, reşedinţa până la data de ........................... (Se 

completează numai în situaţia existenţei reşedinţei cu data până la care 

este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în 

localitatea ............................, str. ........................... 

nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....................., 

înregistrat(ă) în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a 

Judeţului ..................../Municipiului Bucureşti, Agenţia 

Locală/Sectorul ......................., în calitate de beneficiar(ă) al/a 

dreptului prevăzut la articolul 73^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare), prin prezentul angajament mă 

oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele acordate, în situaţia 

în care raporturile de muncă/de serviciu încetează într-o perioadă mai mică 

de 12 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispoziţiile 

art. 73^1 alin. (4), respectiv art.75^1 alin.(5) din aceeși lege, iar 

raporturile de muncă/de serviciu încetează în temeiul următoarelor 

prevederi legale:  
  a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi 

b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
  b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea este la 

iniţiativa angajatului; 
  c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 

alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  De asemenea, în situaţia în care am beneficiat de prima de instalare în 

oricare dintre cuantumurile prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 75 sau art. 76^1 din 

Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi într-o 

perioadă de 12 luni de la angajare am revenit la vechiul domiciliu sau 

vechea reşedinţă, astfel cum această sintagmă este definită, după caz, la 

art. 46 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral 

prima de instalare acordată potrivit acestor texte legale. 
  Potrivit art. 46 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin revenirea la vechiul 

domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se 

înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu 

sau reşedinţă care se află în raza aceleiaşi unităţi administrativ-

teritoriale: comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau 



reşedinţa. 
  Potrivit alin. (4) al aceluiaşi articol, în situaţia persoanelor de 

cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a 

lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o 

perioadă de cel puţin 36 de luni, prevăzute la art. 76^1 din lege, prin 

revenirea la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, prevăzută la art. 76 

alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului sau stabilirea 

reşedinţei la un domiciliu sau reşedinţă care se află în orice alt stat 

decât România sau în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: 

comună, oraş, municipiu în care se află vechiul domiciliu sau reşedinţa din 

România, anterior perioadei de cel puţin 36 de luni în care s-a exercitat 

dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi 

Spaţiul Economic European, în situaţia în care la întoarcerea în România nu 

a revenit la acesta. 
  Conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu. 
  Întocmit de subsemnatul(a) ................................. (Se 

completează numele şi prenumele persoanei care îşi ia angajamentul.) la 

data de ........................., în 2 (două) exemplare, dintre care 1 

(un) exemplar se depune la AJOFM ....................../AMOFM Bucureşti: 
  (Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a 

angajamentului.)  
  [] în original, personal; 
  [] în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 
  [] în copie, prin fax; 
  [] document scanat, prin e-mail. 

 
  ............................................................... 
  (semnătura persoanei care îşi ia angajamentul)  

 

 


