ANEXA 24 la norme

C`tre
Agen]ia pentru Ocuparea For]ei de Munc`
a Jude]ului ............................../Municipiului Bucure[ti

Subsemnata/Subsemnatul .............................................................................................................,
codul numeric personal ..........................................., absolvent`/absolvent a/al institu]iei de \nv`]`mânt
/ [colii speciale ...................................................................................., anul .................. luna .................,
solicit acordarea dreptului sub form` de prim` prev`zut la art. 73 alin. 2 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigur`rilor pentru [omaj [i stimularea ocup`rii for]ei de munca, cu modific`rile [i complet`riie
ulterioare, având \n vedere ca \ncepând cu data de ...................................... sunt angajat`/angajat
cu program normal de lucru, pentru o perioad` mai mare de 12 luni, \n baza actului*) nr.
.............../.............../............... la unitatea ........................................... din localitatea .............................,
\n meseria/ profesia ......................................................, fapt pentru care beneficiam, \n temeiul art. 44
lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Precizez c` am men]inut raporturile de munc`/serviciu cu angajatorul la care m-am \ncadrat
pe o perioad` de cel pu]in 12 luni.
Declar pe propria r`spundere, sub sanc]iunea prev`zut` de Codul penal pentru fals in
declara]ii, urm`toarele**):
a) la data absolvirii studiilor nu aveam raporturi de munc` sau de serviciu;
b) nu m` \ncadrez la angajatori cu care au fost \n raporturi de munc` sau de serviciu \n ultimii
2 ani;
c) la data solicit`rii dreptului nu urmez o form` de \nv`]`mânt;
d) nu m` \ncadrez la angajator care are obliga]ia, potrivit legii, de a m` \ncadra \n munc` ca
[i absolvent al unei institu]ii de \nv`]`mânt;
e) nu m` aflu \n situa]ia \n care plata indemniza]iei de [omaj a fost suspendat` potrivit art. 45
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 76/2002, iar ulterior, ca urmare a schimb`rii duratei contractului individual de
munc`, plata indemniza]iei de [omaj \nceteaz` potrivit art. 44 lit. a) din Legea nr.76/2002.

Data

Semn`tura

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

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

*) Se va \nscrie num`rul contractului individual de munca sau al deciziei de numire.
Anexa 24 a fost introdus` de pct. 27 al articolului unic din HOT~RÂREA nr. 1859 din 22 decembrie 2005,
publicat` \n MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006, având cuprinsul anexei 12d din acest act normativ
si conform alin. (6) al art. 731 care a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicat`
\n MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013.

