Cereri si documente necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 si 75
din lege-prime de mobilitate valabile pentru somerii indemnizati si neindemnizati
inregistrati la agentiile pentru ocupare
Pentru acordarea primelor de mobilitate prevăzute la art. 74 şi 75 din lege, persoanele vor
depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde se află în evidenţă, in termen de 30
zile de la data incadrarii in munca in situatia primei de incadrare-art.74, repectiv in termen de
60 zile de la data incadrarii in munca in situatia primei de instalare-art.75 următoarele
documente, după caz:
- o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12A sau
anexa 12B;
- actul de identitate, care să ateste domiciliul persoanei respective si, dupa caz, al
sotului/sotei si copiilor aflati in intretinere;
- actul in baza caruia au fost incadrate in munca in copie sau dovada încadrării în muncă
printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să
îşi desfăşoare activitatea;
- angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) şi (2), după caz, din lege, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;
- 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;
- declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani
persoana angajata nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu alti angajatori la
care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori
juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizeaza
incadrarea in munca;
- declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana
respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă
sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului, în situaţia solicitării primei
de instalare prevăzute la art. 75 din lege;
- declaraţie pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că
autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă
sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei
acesteia, în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege;

- declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină,
medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că, la data solicitării primei de mobilitate
prevăzute la art. 74 sau 75 din lege, nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe
locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz;
- declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această
categorie, după caz;
- certificatul de căsătorie şi, după caz certificatele de naştere ale copiilor sau documentele
care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, după caz, în situaţia
solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, în copie certificată pentru
conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
- actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind
componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după
caz, în situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege în copie certificată
pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului.

ANEXA 11 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 încadrare prevăzute la
art. 74 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, în localitatea ........................... (Se completează cu localitatea unde se află locul de
muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea.), judeţul ......................, localitate
situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea ...................... unde am domiciliul sau
reşedinţa până la data de .......................... (Se completează numai în situaţia stabilirii
reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa conform actului de identitate: zz/ll/aa.)
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că
în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de încadrare prevăzute la art. 74
din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o
altă astfel de primă de încadrare sau de o primă de instalare prevăzută art. 75 din Legea nr.
76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de
mobilitate.
Data:
................................................

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

(Se completează de către persoană data cererii.) (Se completează numele şi prenumele, semnătura
persoanei care solicită prima de încadrare.)

Timp estimat de completare 15 minute

ANEXA 12A 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 instalare prevăzute la art. 75
din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Cuantumul primei de instalare solicitat este:
(Se bifează în mod corespunzător cuantumul care se solicită.)
[] 12.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege;
[] 15.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege;
[] 12.500 lei pentru un soţ + 3.500 lei pentru celălalt soţ, prevăzut la art. 75 alin. (3) din
lege;
[] 3.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege;
[] 6.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege;
[] 3.500 pentru fiecare soţ (total: 7.000 lei), prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege.
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, în
localitatea ............. (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde persoana
urmează să îşi desfăşoare activitatea.), judeţul .................., localitate situată la o distanţă mai
mare de 50 km de localitatea ..................... unde am avut domiciliul sau reşedinţa pentru o

perioadă de ................ (Se completează numărul de ..... luni sau ...... ani de când este stabilit
domiciliul sau reşedinţa.) .......... luni/ani ........... până la data de ............... (Se completează
numai în situaţia stabilirii reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform
actului de identitate: zz/ll/aa.) şi, ca urmare a acestui fapt, mi-am schimbat domiciliul sau
stabilit reşedinţa în localitatea ................ (Se completează cu localitatea unde este noul
domiciliu sau noua reşedinţă conform actului de identitate.), judeţul ................. până la data
de ............... (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei, cu data până la care este
stabilită noua reşedinţă, conform actului de identitate: zz/ll/aa.)
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii,
următoarele:
- în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de instalare prevăzută la art.
75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu am mai beneficiat de
o altă primă de încadrare sau primă de instalare prevăzută la art. 74, respectiv art. 75 din
Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi,
prime de mobilitate;
- în ultimele 36 de luni anterioare datei încadrării în muncă am avut stabilit domiciliul ori
reşedinţa în localitatea de unde mi-am schimbat domiciliul sau reşedinţa, ca urmare a
încadrării în muncă în altă localitate, pentru a beneficia de prima de instalare prevăzută la art.
75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Data:
................................................
(Se completează de către persoană data cererii.)

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

Timp estimat de completare 15 minute

ANEXA 12B

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 instalare prevăzute la
art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 76^1 din
această lege.
Cuantumul primei de instalare solicitat este:
(Se bifează în mod corespunzător cuantumul care se solicită.)
[] 12.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege;
[] 15.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege;
[] 12.500 lei pentru un soţ + 3.500 lei pentru celălalt soţ, prevăzut la art. 75 alin. (3) din
lege;
[] 3.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege;
[] 6.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege;
[] 3.500 pentru fiecare soţ (total: 7.000 lei), prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege.
Menţionez următoarele:
1. sunt cetăţean român şi am exercitat dreptul la liberă circulaţie în unul sau mai multe
state din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, anterior întoarcerii în
România, pe o perioadă de ........ luni, respectiv în perioada ......... (Se completează: zz/ll/aa de
început şi zz/ll/aa de sfârşit a perioadei.);
2. pe perioada în care am exercitat dreptul la liberă circulaţie am avut ................ (Se
completează, după caz: domiciliul/reşedinţa /drept de rezidenţă.) legal pe teritoriul

statului/statelor ................... [Se completează cu denumirea statului(lor) din spaţiul Uniunii
Europene şi Spaţiul Economic European, în care s-a exercitat legal dreptul la liberă
circulaţie.], conform documentului(lor) emis(e) de o autoritate publică din aceste state,
anexate;
3. 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, în
localitatea ............... (Se completează cu localitatea unde se află locul de muncă unde
persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea.), judeţul ................;
4. conform actului de identitate, în prezent am domiciliul sau reşedinţa până la data de
................ (Se completează numai în situaţia stabilirii reşedinţei cu data până la care este
stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.), în localitatea ....................., judeţul
............., sectorul ..............., str. ............... nr. ........, bl. ....., et. ....., ap. .....;
5. anterior domiciliului sau reşedinţei prezente, prevăzută la pct. 4, am avut în România
domiciliul sau reşedinţa până la data de ............ (Se completează numai în situaţia stabilirii
reşedinţei cu data până la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: zz/ll/aa.),
în localitatea .............., judeţul ..........., sectorul ..........., str. .......... nr. ....., bl. ....., et. ....., ap.
..... .
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că
în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de instalare prevăzute la art. 75
din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o
altă astfel de primă de încadrare sau de o primă de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr.
76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de
mobilitate.
Data:
................................................
(Se completează de către persoană data cererii.)

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

Timp estimat de completare 15 minute

