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Acte necesare pentru inregistrare ca şomer neindemnizat 

 

Persoanele domiciliate in Cluj-Napoca si comunele apartinand de ALOFM Cluj-Napoca pot 

trimite actele scanate in format pdf pe adresa de e-mail: mircea.baraian@cj.anofm.ro. Se va scrie 

pe fiecare document de catre solicitant: in conformitate cu originalul, numele, prenumele, data si 

semnatura. 

1. actul de identitate (original + copie); 

2. actele de studii si de calificare (original + copie); 

3. carnetul de muncã(adeverinta de vechime care tine loc de carte de munca) sau alte acte 

care atestã, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncã ori de serviciu, în cazul 

persoanelor provenite din muncã; (original + copie) 

4. declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că 

persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are 

eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform 

modelului anexat; 

5. declaratie de acord in vederea accesarii si listarii adeverintei de venit de pe site-ul ANAF, 

conform modelului anexat 

6. NUMAI DACA ESTE CAZUL;- declaratie pe proprie raspundere din care sa  rezulte ca in 

prezent nu realizez venituri deloc sau ca veniturile realizate din activitati autorizate 

potrivit legii  sunt mai mici de 500 RON / luna; 

7. raportul de salariat de pe REGES; 

8. IBAN emis de orice banca (pentru plata indemnizatiei pe cont bancar); 

9. anexa 8 la Regulament GDP-2019  

10. declaratie conform modelului anexat 

 

NOTA: Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, absolventii institutiilor de invatamant trebuie 

sa se inscrie in evidentele agentiilor de ocupare a fortei de munca in raza carora isi au domiciliul, 

in termen de 60 de zile de la absolvire 

 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi  de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.  

ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră 
cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016. 
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