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Ordin ANOFM nr. 286/2020 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. Monitorul
oficial nr. 155 din 26.02.2020
Emitent: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
Având în vedere prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin:
Articolul I
Procedura 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, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.

La articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

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 prevăzut în anexa nr. 11.
2.

La articolul 5 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c)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 prevăzut în anexa nr. 11;
3.
După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având cuprinsul prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data
publicării.
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Emanuel Victor Picu
Bucureşti,
17 februarie 2020.
Nr. 286.
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ANEXĂ
(Anexa nr. 11 la procedură)
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata,
.......................................................................,
având
CNP
..........................................................., domiciliat/domiciliată în ............................., adresa
completă ....................................................................., legitimat/legitimată cu CI/BI seria .........
nr. ................, eliberată/eliberat de .......................... la data de .................., cunoscând
prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că*):
*) Se bifează cu „x“ de către declarant căsuţa corespunzătoare. nu am restricţii medicale care mă
împiedică să prestez muncă; am restricţii medicale care mă împiedică să prestez o anumită muncă,
după cum urmează**):
**) Se completează de către declarant restricţiile medicale.
............................................................................................................................................
...................................................
............................................................................................................................................
...................................................
............................................................................................................................................
...................................................
Dau această declaraţie şi o susţin.
Data ...../......./........ Semnătura ..............................

