
                                                               ANEXA 1 

                                                              la ordin  

(Anexa 1 la Procedură) 

  Nr. de înregistrare angajator: ..................... 

  Către 

  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului 

    ...................../Municipiului Bucureşti 

CERERE 

         pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la 

     art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 

    pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

...............(angajatorul).........................,cu sediul/adresa 

în......................judeţul.............................., telefon 

................, cod fiscal (CUI).................................... 

cont IBAN nr. ....................................., deschis la Banca 

........................................., reprezentat prin dna/dl 

...................................., având funcţia de 

............................., vă solicit să aprobaţi restituirea 

sumei de .......................... lei, reprezentând ajutorul 

financiar prevăzut la art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 

..........................., prin plata acestei sume în contul: cont 

IBAN nr. ........................... deschis la Banca 

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

Sub sancţiunile aplicate falsului în declaraţii, declarăm următoarele: 

1. suma solicitată prin prezenta cerere şi documentele anexate 

acesteia, reprezentând ajutorul financiar prevăzut la art. 841 din 

Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, virată 

pentru absolvenţii încadraţi în muncă în condiţiile art. 80 din 

aceeaşi lege, ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au fost 

menţinute în continuare, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la 

art. 83 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, pe o perioadă de ...........an(i), este 

calculată în mod corect, potrivit prevederilor legale; 

2. la data solicitării ajutorului financiar prevăzut de dispozitiile 

legale, angajatorul .................. nu se află în situaţie de 

insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, 

faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau 

administrare specială, nu are activităţile suspendate sau restricţii 

asupra acestora, activităţile sale nu fac obiectul unui aranjament cu 

creditorii, nu se află în alte situaţii similare reglementate de lege. 



 

 

Anexăm prezentei cereri următoarele documente (Se vor preciza toate 

documentele anexate cererii.): 

  1. 

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

  2. 

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

 

        

Angajator………………………………………………… 

Reprezentant legal…………………………………………     

 

Data……………………………… 

 

 


