
Actele necesare întocmirii dosarului de şomaj în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi 

redobândesc capacitatea de muncă :  

 

a) actul de identitate, în original şi copie; 

b) actele de studii şi de calificare, în original şi copie; 

c) adeverinŃă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă  ori că 

are eventuale restricŃii medicale; 

d) acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri sau  

realizează, din activităŃi autorizate potrivit legii, venituri  mai mici decât indicatorul social de 
referinŃă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forŃei de muncă, în vigoare; 

e) declaraŃia pe propria răspundere din care să rezulte că nu are loc de muncă, nu realizează venituri 

sau  realizează, din activităŃi autorizate potrivit legii, venituri  mai mici decât indicatorul social de 

referinŃă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forŃei de muncă, în vigoare; 

f) carnetul de muncă, în original şi copie, si adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr. 174/2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare, sau, in cazul in care nu exista carnet de munca intocmit, adeverinta 

prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr. 174/2002, 

cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte acte care potrivit legii atesta existenta 

unor raporturi de munca sau de serviciu pina la data de 31.12.2010 si, dupa caz, vechimea in 
munca realizata anterior datei de 01.03.2002; 

g) acte care potrivit legii atesta existenta unor raporturi de munca sau de serviciu dupa data de 

01.01.2011 (adev. Carte munca, dupa 01.01.2011); 

h) decizia de revizuire medicală, în original şi copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale 

din care să rezulte redobândirea capacităŃii de muncă; 
i) adeverinŃa de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, dupa caz, din care 

sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui 

ocupat anterior;  

j) dosar plic. 

 
 

 

 

 

 


