
 

DECLARATIE ANGAJAT 

Cunoscând dispoziŃiile articolului 326 Cod penal cu privire la falsul în declaraŃii, :  

„Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 

sau unei unităŃi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinŃe 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraŃia făcută 

serveşte la producerea acelei consecinŃe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 

amendă”. 

     Subsemnatul/subsemnata_____________________________________________ domiciliat/ă  în 

loc_____________________  str._________________nr______judet__________    posesor al CI  

seria______nr.________ eliberat de________________ la data  de ____________ având 

CNP_______________________ declar pe proprie răspundere că de la data luării în evidenŃă ca şomer 

la AJOFM __________, până în momentul angajării la SC _______________  

  
1. Din relaŃii de muncă : 

� am realizat venituri     
� nu am realizat venituri  
� nu este cazul; 

 

 2. Din activitati de natura profesionala : 
� am realizat venituri     
� nu am realizat venituri  
� nu este cazul 

 

 3. Din activităţi autorizate prevăzute de Codul Fiscal –Legea nr.227/ 2015: 
� am realizat venituri     
� nu am realizat venituri  
� nu este cazul 

 

4.Veniturile lunare realizate din activităŃi autorizate potrivit legii:  
� sunt mai mari decat valoarea indicatorului social de referinŃă( 500 lei); 
� sunt mai mici decat valoarea indicatorului social de referinŃă( 500 lei); 
� nu este cazul; 

 

5.Am calitatea de : 
� asociat unic, asociat, administrator  în  societate comercială; 
� de persoană fizică autorizată  sau  titular al intreprinderii individuale; 
� de soŃ/soŃie al titularului persoanei fizice  autorizate  sau  titularului  intreprinderii   
individuale; 
� nu este cazul 

 

6.   Beneficiez / nu beneficiez de pensii speciale;  
 

  7.   Am depus / nu am depus la Casa de Pensii, dosar in vederea stabilirii dreptului la  pensie 

anticipată partială, anticipată, limită de vârstă, invaliditate sau alte categorii.    
 

        Mă oblig, ca în termen de 3 zile lucrătoare, să comunic orice modificare intervenită în legătură 

cu contractul individual de muncă  din momentul angajării mele şi pe parcursul perioadei în care 

angajatorul beneficiază de subvenŃie din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru locul de muncă pe 

care îl voi ocupa.   

 

               Semnatura________________  
            Data__________________ 


