
Adeverință pentru confirmare  
prima de activare (art.732) 

Angajator______________________________     

Sediul/adresa___________________________     

Cod fiscal______________________________ 

Telefon________________________________ 

Nr.____________________________________ 

 
                              CATRE AJOFM  MARAMUREŞ 

 
 

Prin prezenta vă comunicăm că domnul/doamna_____________________________CNP_________________________ 

nr.de evidență________________ la AJOFM Maramureș este angajatul nostru cu contract de munca pe durata 

determinată/nedeterminată,  cu norma întreagă, începând cu data de_________________________, iar în 

perioada* _____________________________ și-a pastrat raporturile de munca/serviciu cu 

__________________________ 

(denumirea angajatorului). 

        Prezenta adeverință s-a eliberat pentru a confirma calitatea de angajat, conform art.437 alin.1 din HG 

nr.174/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare. 

 
NOTA ( va rugam sa completati daca este cazul): 
Modificari ale contractului individual de munca: 
Durata muncii: o fractiune de norma de________ore/zi, incepand cu data de__________________; 
Incetarea contractului individual de munca conf.art.__________________din Codul Muncii incepand cu data 
de_____________________. 
Suspendarea contractului de munca conf.art.nr.______________________din Codul Muncii cu data de 
____________________pana la data de______________________________.  
 
 
 
 

ANGAJATOR 
Director general sau altă persoana autorizată 

…………………………………………. 
(semnatura și ştampila) 

 
 

 
* Perioada va cuprinde un trimestru  
    ART. 437    (1) Până la data de 15 a lunii următoare lunii în care expiră perioada de 3 luni de la data încadrării în 
muncă, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^2 din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de 
muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul, 
dovada emisă de angajator că sunt încadraţi, precum şi, în situaţia prevăzută la art. 73^2 alin. (3) din lege, documentele 
prevăzute la art. 43^5 alin. (3) lit. b) şi d). 
    (2) Dovada emisă de angajator prevăzută la alin. (1) şi, în situaţia prevăzută la art. 73^2 alin. (3) din lege, documentele 
prevăzute la art. 43^5 alin. (3) lit. b) şi d) se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax 
sau email. 
 


