ANEXA nr. 1
la procedură
Nr. de înregistrare angajator: ...........................
Către: Agenţia Municipala pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti

CERERE pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare

.................................... (angajatorul), cu sediul/adresa în ............................., judeţul
.................................,
telefon
.................................,
cod
fiscal
(CUI)
...........................,
cont
IBAN
nr.
...........................,
deschis
la
Banca
........................................., reprezentat prin dna/dl ...................................., având
funcţia de ............................., vă solicit să aprobaţi restituirea sumei de ..........................
lei, reprezentând ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru perioada ..........................., prin plata acestei sume în contul: cont IBAN nr.
........................... deschis la Banca ...............................................................
Sub sancţiunile aplicate falsului în declaraţii, declarăm următoarele:
1. suma solicitată prin prezenta cerere şi documentele anexate acesteia, reprezentând
ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, este egală cu cuantumul contribuţiilor sociale definite potrivit art. 84^1 din Legea nr.
76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, datorate de angajator potrivit legii şi virate în
perioada ......................................, pentru absolvenţii încadraţi în muncă în condiţiile art. 80
din aceeaşi lege, ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au fost menţinute în continuare,
după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, pe o perioadă de ...........an(i), calculată potrivit prevederilor legale;
2. la data solicitării ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, angajatorul .................. nu se află în situaţie de
insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere
operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activităţile suspendate sau
restricţii asupra acestora, activităţile sale nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, nu se află
în alte situaţii similare reglementate de lege.
Anexăm prezentei cereri următoarele documente (Se vor preciza toate documentele anexate
cererii.):
1. ....................................................................................
2......................................................................................

Data
......................

Angajator
Director general sau altă persoană autorizată,
.......................................................

Anexa nr. 2
Nr. de înregistrare angajator:...........................
Date de identificare a angajatorului:
Angajatorul (denumirea/numele).......................
Codul de identificare fiscală........................
Codul CAEN.............................................
Judeţul..................................................
Sediul/Adresa........................................
Contul IBAN/Banca.........................................
Telefon/Fax..........................................
E-mail/Pagina de internet...............................

TABEL NOMINAL
cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare

Nr.
Crt.

Numele şi
prenume

CNP

Numărul şi
data
închirierii
contractului
individual de
muncă

Numar si data
conventie (art. 80 din
Legea 76/2002, cu
modifiarile si
completarile
ulterioare)

0

1

2

3

4

Data
....................

Data expirarii
obligatiei prevazute
la art. 83 alin.(1)
din Legea nr.
76/2002, cu
modifiarile si
completarile
ulterioare
(zz/ll/aa)
5

Perioada
pentru care
se solicita
acordea
ajutorului
financiar
(zz/ll/aa)

6

Angajator
Director general sau altă persoană autorizată,
......................................................

Anexa nr. 3
Nr. de înregistrare angajator:...........................
Date de identificare a angajatorului:
Angajatorul (denumirea/numele).......................
Codul de identificare fiscală........................

SITUAŢIE
privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii

Numele şi prenumele:
Codul numeric personal (CNP):
Luna si
anul

Contributia de
asigurari sociale

Baza de
calcul a
contributi
ei
angajator
ului

Cuantumul
contributi
ei
angajatoru
lui

Contributia de
asigurari pentru somaj

Baza de
calcul a
contribut
iei
angajato
rului

Cuantumul
contributie
i
angajatoru
lui

Contributia de
asigurari pentru
accidente de munca si
boli profesionale
Baza de Cuantumul
calcul a contributie
contribut
i
iei
angajatoru
angajator
lui
ului

Contributia pentru
asigurari sociale de
sanatate
Baza de
calcul a
contributi
ei
angajator
ului

1
2
....
Total
cuantum
contribu
tie
angajat
or
Total
general

Angajator
Director general sau altă persoană autorizată,
.....................................................................................

Cuantumu
l
contributi
ei
angajator
ului

Acte necesare pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la Art.84^1 din Legea nr.76/2002,
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si
completarile ulterioare, actualizata

a) Cerere pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la Art.84^1 din legea 76/2002, care va
contine si o declaratie pe proprie raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr.1;
b) Tabel nominal cu persoanele incadrate in munca din randul absolventilor institutiilor de
invatamant, carora angajatorii le-au mentinut raporturile de munca ori de serviciu,conform
modelului prevazut in anexa nr.2;
c) Adeverinta emisa de angajator conform careia persoana pentru care se solicita ajutorul
financiar este angajata societatii;
d) Certificat de atestare fiscala, eliberat de institutia competenta care sa ateste ca la data
depunerii cererii angajatorului nu inregistreaza debite provenite din neplata contributiilor
sociale prevazute de lege;
e) Situatia privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii,, reprezentand ajutorul financiar
solicitat, intocmita pe categorii de contributii sociale, pentru fiecare absolvent in parte,
conform modelului prevazut in anexa nr.3;
f) Statele de plata, in copie certificata de angajator, care sa prevada distinct drepturile salariale
ale absolventilor incadrati in conditiile art.80 din lege, ale caror raporturi de munca sau de
serviciu sunt mentinute , precum si contributiile sociale datorate de angajator pentru
absolventii respectivi si semnatura acestora.
g) Actul de identitate al absolventului, in copie semanta si stampilata conform cu originalul;
h) Copie CUI a firmei, semnata si stampilata conform cu originalul

!!! IMPORTANT:
Angajatorii vor depune actele necesare in termen de 60 de zile de la data expirarii perioadei
prevazute la art.1 alin.(3) din Legea nr. 76/2002, actualizata.
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