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Actele necesare în cazul absolvenților instituțiilor 

de învățământ care care au dreptul la o prima 

de inserție conf. art. 73^1 alin. (1) 

din Legea nr.76/2002 

 

 

a) Cerere tip (Anexa nr 23); 
b) Actul de identitate al absolventului, în copie si original ; 
c) Actul de absolvire a instituției de invățământ, în copie si original; 
d) Contractul de muncă în copie și original; + REVISAL-raport pe salariat ( semnate și 

ștampilate de angajator ..”îin conformitate cu originalul”) 
e) Angajamentul absolventului asumat în conformitate cu prevederile art.76 alin(1) din lege, 

al cărui model este prevăzut în anexa 13  și care constituie titlu excutoriu, potrivit legii - 
2 exp. 

f) Declarație pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor și în 
perioada cuprinsă între această dată și încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă 
sau de serviciu, precum și că în perioada cuprinsă între  data  absolvirii și  data solicitarii 
dreptului nu a fost admis în unul dintre  nivelurile de învățământ, conform prevederilor 
legale; 

g) Declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să  rezulte că în ultimii 2 ani 
acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau serviciu cu  persoana respectivă, cu 
excepția situație în care, pentru persoanele respective, acești angajatori au incheiat 
contracte individuale de muncă pe perioada vacanțelor,in condițiile Legii nr.72/2007 
privind stimularea incadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificarile ulterioare, 
precum și că nu are obligația, potrivit legii, de a o angaja; 
 

Actele se vor depune in termen de  60 de zile de la  angajare ; termenul de 60 de zile 

este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima de inserție ; 

 

Trimestrial, pânã la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii 

drepturilor prevãzute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligaţi sã prezinte la 

agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã la care sunt înregistraţi sau, dupã caz, la 

care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator cã sunt 

încadraţi.Dovezile se  prezintă fie personal, fie prin scrisori recomandate cu 

confirmare de primire, fie prin fax sau e-mail. 

 
 
 


