Cerere si documente necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 73^1
alin.2 din lege-prima de incadrare pentru absolventii anului in curs carora li s-a
stabilit dreptul la indemnizatie de somaj:
Se acordă dupa expirarea a 12 luni de la data angajarii, absolventilor anului in curs carora
li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si care se angajeaza cu program normal de
lucru pe perioada nedeterminata. Persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia locala
pentru ocuparea forţei de muncă unde se află în evidenţă, în termen de maximum 60 de
zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării, următoarele documente:
- cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 24;
- actul de identitate al absolventului, în copie;
- declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea
raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că la data solicitării dreptului şi în perioada
în care se află în plata indemnizaţiei de şomaj nu urma o formă de învăţământ;
- declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani
de la data angajării acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana
respectivă, nu avea obligaţia, potrivit legii, de a o angaja şi a menţinut raporturile de
muncă sau de serviciu ale persoanei pentru o perioadă de 12 luni, pentru absolvenţii care
nu au beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege.

ANEXA 24 la norme

Către
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ....../ Municipiului Bucureşti

Subsemnata/Subsemnatul ........................., codul numeric personal ............................,
absolventă/absolvent a/al 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 angajată/angajat 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 plăţii indemnizaţiei
de şomaj 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
....................

_________
*) Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.
Timp estimat de completare 5 minute
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