Înregistrarea în căutarea unui loc de muncă a tinerilor absolvenți ai
instituțiilor de învățământ:
Absolvenții instituțiilor de învățământ se pot inregistra online in cautarea unui
loc de munca, pe adresa de e-mail ajofm@bt.anofm.ro,
Daca într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze
în muncă potrivit pregătirii profesionale, acestia beneficiaza de o indemnizație de
șomaj in cuantum de 250 lei/ luna, pentru o perioada de 6 luni.
Cererea pentru acordarea indemnizației de șomaj, declaraţia pe proprie
răspundere privind eventuale restricţii medicale si celelalte acte necesare pentru
inregistrarea absolventilor pot fi descarcate accesand sit-ul https://www.anofm.ro/
, secţiunea „Persoane fizice/Indemnizaţii de şomaj şi venituri de completare"
Tinerii cu varsta cuprinsa intre 16 ani neimpliniti si 25 de ani, care au
domiciliul in judetul botosani pot solicita tot setul de documente necesare
inregistrarii, pe adresa de e-mail intespobotosani1@yahoo.com
Lista docmentelor:
1. Cerere intocmita conform anexei nr. 9 la Normele Metodologice
aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 174/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare,
1. Actul de identitate în original;
2. Actele de studii şi de calificare în original;
3. Curriculum vitae, întocmit conform modelului comun aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european
de curriculum vitae;
4. Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în
declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze
muncă saucă are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o
anumită muncă, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11 din Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu nr.
286/17.02.2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de
soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr.
85/2002.
5.informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
6.declaratie NEETs ca persoana are varsta cuprinsa intre 16 – 25 ani, nu
are loc de munca și nu urmeaza o forma de invatamant;
7. formular de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile
POCU 2014 – 2020;
8.consimtamant prelucrare date cu caracter personal

