Cerere si documente necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 73^1
alin. (1) din lege-prima de insertie pentru absolventii anului in curs

Pentru acordarea primei de inserţie prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege, persoanele
îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de maximum 60 de zile de la
data angajării, următoarele documente:
a) cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 23;
b) actul de identitate al absolventului, în copie;
c) actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie;
d) actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;
e) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor şi în
perioada cuprinsă între această dată şi încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă
sau de serviciu, precum şi că în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării
dreptului nu a fost admis în unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor
legale;
f) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2
ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă, cu
excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au încheiat
contracte individuale de muncă pe perioada vacanţelor, în condiţiile Legii nr. 72/2007
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare,
precum şi că nu are obligaţia, potrivit legii, de a o angaja;
g) angajamentul absolventului asumat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1)
din lege, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 13 şi care constituie titlu executoriu,
potrivit legii.

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.)
Timp estimat de completare 5 minute

