(ANEXA nr.12B la norme )

Către
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului Satu Mare

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 instalare prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având
în vedere art. 76^1 din această lege.
Cuantumul primei de instalare solicitat este:
(Se bifează în mod corespunzător cuantumul care se solicită.)
[] 12.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege;
[] 15.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege;
[] 12.500 lei pentru un soţ + 3.500 lei pentru celălalt soţ, prevăzut la art. 75 alin. (3) din lege;
[] 3.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege;
[] 6.500 lei, prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege;
[] 3.500 pentru fiecare soţ (total: 7.000 lei), prevăzut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege.
Menţionez următoarele:
1. sunt cetăţean român şi am exercitat dreptul la liberă circulaţie în unul sau mai multe state din
spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, anterior întoarcerii în România, pe o
perioadă de ____ luni, respectiv în perioada __________________________ (Se completează: zz/ll/aa
de început şi zz/ll/aa de sfârşit a perioadei.);
2. pe perioada în care am exercitat dreptul la liberă circulaţie am avut ______________ (Se
completează, după caz: domiciliul/reşedinţa /drept de rezidenţă.) legal pe teritoriul statului/statelor
____________________ [Se completează cu denumirea statului(lor) din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul
Economic European, în care s-a exercitat legal dreptul la liberă circulaţie.], conform documentului(lor) emis(e) de
o autoritate publică din aceste state, anexate;
3. 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/a, 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 _____________________;
4. conform actului de identitate, în prezent am 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.), în localitatea ____________________, judeţul _______________,
sectorul ___, str._____________________ nr.___, bl._____, et. __, ap.__;
5. anterior domiciliului sau reşedinţei prezente, prevăzută la pct. 4, am avut în România 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.) , în localitatea _______________,
judeţul __________, sectorul__, str._________________ nr._, bl._, et._, ap._ .
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că în
ultimele 36 de luni premergătoare solicitării acestei prime de instalare prevăzute la art. 75 din Legea
nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu am mai beneficiat de o altă astfel de primă
de încadrare sau de o primă de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, denumite, în sensul acestei legi, prime de mobilitate.
Data:............................
(Se completează de către persoană data cererii.)

Viza CFP

.....................................
…………….……….
(Se completează numele şi prenumele,semnătura persoanei care solicită prima de instalare.)

Șef serviciu AL

Viza juridic-legalitate
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