
Angajator    _______________________________                                                    
Sediul / adresa _____________________________ 
Cod fiscal ______________________ 
Nr._________ / __________________ 
 

                    DECLARAŢIE 
 

Subsemnatul/a__________________________________, CNP______________________, 
CI seria ______ număr___________ ,eliberat la data de ____________, reprezentant legal al SC 
_____________________________________  , în calitate de ____________________, (asociat 
unic, administrator, asociat ), cunoscând prevederile art.326 din  Codul penal  pentru fals în 
declaraţii,  declar pe propria răspundere că societatea __________________   
____________________,cod fiscal _________________ cu sediul in judeţul ______________ 
loc___________________ str._________________ , nr. ___________,  nu se află în una din 
situaţiile prevăzute la  :  
art 80 alin.(3), lit.c), din Legea nr.76/2002,cu modificările şi completările ulterioare: 
,, angajatorii la care calitatea de administrator / asociat este deţinută de una sau mai multe 
persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator / asociat la alţi angajatori care 
au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 
85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat 
de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor 
legale, în ultimii 2 ani” ; 
art.80 alin.(3) , lit.d), din Legea nr.76/2002,cu modificările şi completările ulterioare: 
,, angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă,  
se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, 
faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială ,care au activităţile suspendate sau 
restricţii asupra acestora”.   
- Societatea nu este angajator instituţie sau autoritate publică, astfel cum sunt ele definite 
prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
      Am luat la cunoştiinţă de prevederile Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la : 
        1. obligaţia de  menţinere a  raporturilor de muncă sau de serviciu  ale absolvenţilor  
încadraţi cel putin 18 luni .       
        2. obligaţia de restituire în totalitate, agenţiei, sumele încasate pentru fiecare persoană 
pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referinţă a Băncii 
Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în cazul 
în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor anterior termenului de 
18 luni, în temeiul unuia din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare: art. 55 lit.b, art.56 lit.d) şi e), art.61 lit.d), şi art. 65 
din Legea 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
        3.  obligatia de a  comunica  în scris  către AJOFM Mureş, în termen de 3 zile lucrătoare, 
orice modificare a condiţiilor care au condus la incheierea convenţii, derularea acesteia şi 
acordarea sumelor prevazute de art.80 din Legea 76/2002 , cu modificările şi completările 
ulterioare. Modificările se referă în principal la : condiţii  de angajare ( timp de lucru, tip  
contract de muncă, incetare a raporturilor de muncă, pensionare invaliditate, etc.) ale 
absolvenţilor  încadraţi in muncă , modificări în statutul societăţii, etc. 
      

Nume si prenume 
_______________________ 

 
Semnătura                                


