Cerere si documente necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 73^2
din lege-prima de activare pentru somerii neindemnizati
Se acordă somerilor care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, inregistrati la agentiile
pentru ocupare de cel putin 30 de zile, care se incadreaza cu norma intreaga, pentru o
perioada mai mare de 3 luni. Persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia locala pentru
ocuparea forţei de muncă unde se află în evidenţă, în termen de maximum 30 de zile de la
data angajării, următoarele documente:
- cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 32;
- actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă
printr-un act eliberat de angajator, care să ateste încadrarea în muncă conform art. 73^2 din
lege, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat;
- angajament pentru respectarea art. 73^3 din lege, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 33, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;
- declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni
acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.

ANEXA 32 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.), prin prezenta cerere
solicit acordarea primei de activare prevăzute la art. 73^2 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 ale deciziei de numire.), anexat în copie/original prezentei.
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că
nu beneficiez de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

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

Timp estimat de completare 5 minute

............................
(Se completează numele şi prenumele,
semnătura persoanei care solicită
prima de activare.)

