
 Actele necesare întocmirii dosarului de şomaj în cazul persoanelor provenite din muncă : 

 actul de identitate, în original şi copie; 

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

 certificat de naștere și căsătorie, în original şi copie; 

 adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă  ori că are 

eventuale restricţii  medicale; 
 acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri sau  realizează, din 

activităţi autorizate potrivit legii, venituri  mai mici decât indicatorul social de referinţă al asigurărilor pentru 

şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare; 
 declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau  realizează, 

din activităţi autorizate potrivit legii, venituri  mai mici decât indicatorul social de referinţă al asigurărilor pentru 

şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare; 

 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; 

 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); 

 in vederea certificarii stagiilor de cotizare  angajatorii au obligatia de a elibera persoanelor carora le inceteaza 

raporturile de munca sau de serviciu  o  adeverinta din  care sa rezulte , dupa caz  urmatoarele:  

 daca inregistreaza debite la bugetul  asigurarilor pentru somaj 

 perioada pentru care nu s-au platit contributile  la bugetul asigurarilor pentru somaj si suma aferenta acestei 

perioade 

 daca se regasesc  in una dintre situatiile (executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere 

operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau  nu si-au achitat contributiile datorita unor situatii 

de forta majora.) 

 dosar plic 

 decizia de desfacere a contractului de munca  

 
Indemnizaţia de şomaj se acordă de la data încetării raporturilor de muncă, dacă cererea este înregistrată la agenţia pentru 

ocuparea forţei de muncă în termen de 10 de zile de la această dată. 

Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data încetării 

raporturilor de muncă, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii. 

  

Raport per salariat de la ultimul angajator semnat și stampilat. 

 


