Anexa nr. 2B
(Anexa nr. 12B la normele metodologice)

C`tre
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Buz`u
Subsemnatul(a) ............................................................................, av=nd cod numeric personal
(CNP) ........................................................................, legrfimat(`) prin actul de Identitate (CI/Bl) .............,
seria .......... nr. ......................... eliberat la data de..................................... de ..................................,
prin prezenta cerere solicit acordarea primei de instalare prev`zute la art. 75 din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigur`rilor pentru [omaj [i stimularea ocup`rii for]ei de munc`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare av=nd în vedere art. 761 din aceasta lege.
Cuantumul primei de instalare solicitat este:
12.500 Iei, prev`zut la art. 75 alin. (2) lit a) din lege;
15.500 lei, prev`zut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege;
12.500 lei pentru un so] + 3.500 lei pentru cel`lalt so], prev`zut la art. 75 alin. (3) din lege;
3.500 lei, prev`zut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege;
6.500 lei, prev`zut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege;
3.500 lei pentru fiecare so] (total: 7.000 lei), prev`zut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege.
Men]ionez urm`toarele:
1. sunt cet`]ean rom=n [i am exercitat dreptul la liber` circula]ie în unul sau mai multe state din
spa]iul Uniunii Europene [i Spa]iul Economic European, anterior întoarcerii în Romna, pe o perioad` de
.............. luni, respectiv in perioada ............................;
2. pe perioada \n care am exercitat dreptul la liber` circula]ie am avut .......................................
legal pe teritoriul statului/statelor ............................, conform documentului(lor) emis(e) de o autoritate
public` din aceste state, anexate.
3. încep=nd cu data de ............................ sunt încadrat(`) în munc` pe durata nedeterminat`
sau determinat`: ............ luni, la .................................................................. conform actului nr. ..............
din data de .............. anexat în copie/original prezentei, în localitatea ....................................................
............................, jude]ul ........................................................;
4. conform actului de identitate, în prezent am domiciliul sau re[edin]a p=n` la data de .........
............................, în localitatea .......................................jude]ul ............................ sectorul ..................,
str. ................................................................, nr. .............., bl. .............., et. .............., ap. ..............;
5. anterior domiciliului sau re[edin]ei prezente, prev`zut` la pct. 4, am avut în Romnia domiciliul sau re[edin]a p=n` la data de ..........................., în localitatea ..........................................................,
jude]ul ............................ sectorul .................., str. ................................................................, nr. ..............,
bl. .............., et. .............., ap. ..............;
Declar pe propria r`spundere, cunosc=nd prevederile legale privind falsul în declara]ii, c` în
ultimele 36 de luni premerg`toare solicit`rii acestei prime de instalare prev`zute la art. 75 din Legea
nr. 76/2002, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, nu am mai beneficiat de o alt` astfel de prim`
de încadrare sau de o prim` de instalare prev`zut` de art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de mobilitate.

Data,
....................................................

Nume [i prenume,
....................................................
Semn`tura,
....................................................

