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ANEXA NR. 1  

  (Anexa nr. 13^1 la normele metodologice) 

 
  Către 

  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

.................../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 

relocare prevăzute la art. 76^2 din Legea nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 

de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 

   În vederea stabilirii cuantumului lunar al primei de relocare, 

anexez prezentei cereri, printre documentele prevăzute de 

dispoziţiile legale, contractul de închiriere înregistrat la 

organul fiscal competent .......................... (denumirea 

organului fiscal competent) .............. sub nr. 

................., (nr. de înregistrare) ................... la 

data de ......................... (Se completează: zz/ll/aa.) 

.........................., în copie certificată pentru 

conformitate cu originalul deţinut de către subsemnatul în 

calitate de persoană solicitantă a dreptului. 
   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 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 



 

 
2 

privind falsul în declaraţii, că în ultimele 36 de luni 

premergătoare solicitării acestei prime de relocare prevăzute la 

art. 76^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă primă de încadrare sau 

primă de instalare ori primă de relocare, prevăzute la art. 74, 

75, respectiv art. 76^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 
  Data:_______________  

 ___________________________________ 
(Se completează de către         (Se completează numele şi prenumele, 
semnătura 

persoană data cererii.)   persoanei care solicită prima de relocare.) 
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  ANEXA NR. 2  

  (Anexa nr. 13^2 la normele metodologice) 

 
  ANGAJAMENT 

 
   Subsemnatul(a), ......................................, având 

cod numeric personal (CNP) ............................., 

posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... (CI/BI) 

.............. seria .............. nr. .............., cu 

domiciliul în .........................., str. .............. nr. 

..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............., 

şi, după caz, reşedinţa până la data de .............. (Se 

completează numai în situaţia existenţei reşedinţei, cu data până 

la care este stabilită reşedinţa, conform actului de identitate: 

zz/ll/aa.) ............ în localitatea ................, str. 

................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., 

judeţul/sectorul ..............,, înregistrat(ă) în evidenţa 

Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului 

......................../Municipiului Bucureşti, Agenţia 

Locală/Sectorul ..................., în calitate de beneficiar(ă) 

al/a primei de relocare prevăzute la art. 76^2 din Legea nr. 

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin prezentul angajament mă oblig să restitui imediat 

şi în mod integral sumele acordate în situaţia în care raporturile 

de muncă/de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni 

de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispoziţiile 

art. 76^3 alin. (4), din aceeaşi lege, iar raporturile de muncă/de 

serviciu încetează în temeiul următoarelor prevederi legale: 
  a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 

lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului; 
  c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi 

art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
  De asemenea, în situaţia în care am beneficiat de prima de 

relocare prevăzută la art. 76^2 din Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 76^2 şi 

art. 76^3 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi într-o perioadă de 12 luni de la angajare am 

revenit la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, astfel cum 

această sintagmă este definită, după caz, la art. 46^8 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod 
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integral sumele primite cu titlu de primă de relocare, acordate 

potrivit acestor texte legale. 
  Potrivit art. 46^8 alin. (2) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea 

reşedinţă, prevăzută la art. 76^4 alin. (2) din lege, se înţelege 

schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei la un domiciliu 

sau o reşedinţă care se află în raza aceleiaşi localităţi în care 

se află vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă. 

   Întocmit de subsemnatul(a) ......................... (Se 

completează numele şi prenumele persoanei care îşi ia 

angajamentul.) ......................... la data de 

........................., în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) 

exemplar se depune la AJOFM ....................../AMOFM 

Bucureşti: 
  (Se bifează în mod corespunzător modalitatea de depunere a 

angajamentului.) 

□ în original, personal; 

□ în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire; 

□ în copie, prin fax; 

□ document scanat, prin e-mail. 

 

___________________________________________________________ 
  (semnătura persoanei care îşi ia angajamentul) 

  ---- 
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DECLARATIE ANGAJAT 

       Art. 76^2 din Legea nr.76/2002 
     cu modificările și completările ulterioare 

 
 

 
1.Subsemnatul(a).…………………………………..……………….,CNP....................................... 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații, 

următoarele: 

- sunt absolvent licenţiat al facultăţii de medicină, medicină dentară şi farmacie, care, 

la data solicitării dreptului, nu am  promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri 

sau pe posturi în condiţiile legii ;  

 ........................................................(denumirea autorității publice locale 

centrale/) îmi asigură/ nu îmi asigură locuință de serviciu;  suportă/nu suportă 

cheltuielile aferente din fondurile publice pentru mine ori pentru familia mea;  

 -  eu, soţul/soţia/copii aflaţi în întreţinere mea sau orice altă persoană care, împreună 

cu aceasta, constituim o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, nu dețin în proprietate sau 

coproprietate o altă locuinţă în localitatea………………………………………(denumirii localității 

în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa ) ori în localităţile 

învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă; 

-  eu, soţul/soţia/copii aflaţi în întreţinere mea sau orice altă persoană care, împreună 

cu aceasta, constituim o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,  nu am beneficiat de primă 

de relocare sau de una dintre primele de mobilitate în ultimele 36 de luni 

premergătoare prezentei. 

 2. Subsemnatul(a)  declar că datele din această declarație sunt conforme cu realitatea 

și înteleg că A.J.O.F.M. Maramureş are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 

confirmării declarației, informații suplimentare. 

 
   Data completării................... 
                                                 
 
 

...................................... 
 
                                                        (semnatura) 
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Denumire angajator.......................... 
Sediul/adresa ................................. 
Codul fiscal.................................... 
Telefon/fax ................................... 

 
DECLARATIE ANGAJATOR 

art. 76^2 din Legea nr.76/2002 
cu modificările și completările ulterioare 

 
1.Subsemnatul(a),………………………………………….............,CNP................................... 

în calitate de reprezentant  împuternicit al ……..........……...……………………...(denumirea 

angajatorului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului penal privind 

falsul în declarații, următoarele: 

- Domnul/Doamna ……………………………….……….....nu a avut raporturi de muncă sau de 

serviciu, în ultimii 2 ani, cu.......................................(denumirea angajatorului);  

- Domnul/Doamna ……………………………….………...... nu a avut raporturi de muncă sau de 

serviciu în ultimii 2 ani  cu angajatori la  care calitatea de administrator/asociat este 

deţinută de persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat 

la........................................(denumirea angajatorului) și nu avem, conform legii, 

obligația angajarii susnumitului/susnumitei.* 

-..................................(denumirea angajatorului) asigură/nu asigură locuință de 

serviciu susnumitului/susnumitei ori familiei acestuia/acesteia, suportă/nu suportă 

cheltuielile aferente din fondurile firmei/instituției. 

2. Subsemnatul(a) declar că datele din această declarație sunt conforme cu realitatea și 

înteleg că A.J.O.F.M. Maramureş are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 

confirmării declarației, informații suplimentare. 

 
Data completării……………… 
 

Angajator, 
Director general sau altă persoana autorizată 

.............................. 
(semnatura și ștamplia) 

*Angajatorii care au obligația angajarii absolvenților sunt precizati în art. 521 din H.G.nr.174/2002 cu 
modificarile și completările ulterioare. 
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DECLARATIE ANGAJAT 
Art.76^2 din Legea nr.76/2002 

cu modificările și completările ulterioare 
 

Subsemnatul(a),………………………………..., CNP......................................, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului 

penal privind falsul în declarații, următoarele: 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele membrilor 
familiei 

Cod numeric 
personal 

Calitatea* 
Categoria de 
venit net** 

Valoarea 
venitului net 

Categoria de 
venit net** 

Valoarea 
venitului net 

0 1 2 3 4 5 6 7 

        

        

        

        

 
Notă: * soț/soție, copil, persoană singură- conform art. 2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 
 ** Conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, acestea pot fi: 

 Venituri din salarii sau asimilate salariilor, art. 76 din Legea nr.227/2015 

 Venituri din cedarea folosinței bunurilor, art. 83 din Legea nr.227/2015 

 Venituri din pensii, art. 99 din Legea nr.227/2015 

 Venitul minim garantat acordat lunar conform Legii nr.416/2001 

 Indemnizația de șomaj acordata lunar confrom Legii nr.76/2002 

 Stimulent de inserție, indemizația de concediu pentru creșterea copilului acordate lunar conform OUG nr.111/2010 
 

Subsemnatul(a)  declar că datele din această declarație sunt conforme cu realitatea și înteleg că A.J.O.F.M. Maramureş  are dreptul 
de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, informații suplimentare. 
Prezenta declarație se referă la veniturile nete realizate în luna ________________ anul _____________ 
Prezenta serveşte  la întocmirea documentaţiei pentru solicitarea  drepturilor conform art.76^2  din Legea 76/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
           Data completării..............                                                                      Semnătura................ 
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