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Nr. __________ / ALOFM /___________________ 

 

Către: Primaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Ref: beneficiari venit minim garantat/punerea in aplicare a prevederilor Decretului 

195/16.03.2020 

 

Stimati domni/ doamne, 

Avand in vedere prevederile Decretului 195/16.03.2020 cu privire la instituirea starii de urgenta pe 
teritoriul Romaniei, prin prezenta va aducem la cunostinta ca AJOFM Cluj procedeaza la punerea in 
aplicare a prevederilor Legii nr 416/2001 actualizata conform art 15 din aceasta lege. 

Prin urmare, in cazul beneficiarilor de venit minim garantat carora le expira dosarul de persoana in 
cautarea unui loc de munca, va rugam ca in termen de 30 de zile calendaristice de la data expirarii 
sa ne transmiteti o  lista cu persoanele beneficiare care se afla in aceasta situatie, impreuna cu 
urmatoarele documente(scanate in format pdf) 

a) 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; 

b) declaratie completata de persoana in cautarea unui loc de munca (beneficiarul de venit 
minim garantat) (conform modelului anexat) in vederea accesarii si listarii adeverintei de 
venit de pe site-ul ANAF. 

 
In situatia  in care exista cazuri noi de beneficiari de venit minim garantat va rugam sa ne  transmiteti 
o  lista cu persoanele beneficiare care se afla in aceasta situatie, impreuna cu urmatoarele 
documente(scanate in format pdf): 

a) actul de identitate; 
b) actele de studii si de calificare; 
c) 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;  

d) 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; 

e) declaratie completata de persoana in cautarea unui loc de munca (beneficiarul de venit 
minim garantat) (conform modelului anexat) in vederea accesarii si listarii adeverintei de 
venit de pe site-ul ANAF. 

 
In cazul beneficiarilor in plata de venit minim garantat pentru care se solicita adeverinta de la AJOFM 
Cluj va rugam sa ne transmiteti o  lista cu persoanele beneficiare care se afla in aceasta situatie , iar 
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AJOFM Cluj ,in baza art. 15 din Legea nr. 416/2001 ,va transmite  la Agentia Judeteana de Prestatii 
Sociale Cluj informatiille necesare. 
Mentionam ca  dupa incetarea starii de urgenta AJOFM Cluj va elibera , la cerere , catre primarii 
adeverintele necesare. 
 
Facem aceste solicitari in conformitate cu prevederile art 50 din Decretul 195/2020 care prevede ca 
pe perioada starii de urgenta sa se evite pe cat posibil contactul direct intre persoane si sa se utilizeze 
transmiterea de informatii prin mijloace electronice de comunicare. 
 
 
 
 
 
 
 
Cu stimă, 

Ana-Maria Chiciudean 

Director Executiv Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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