Anexa 9
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Apelul pentru proiecte: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol
din zona urbană
Titlul proiectului: “Lin start-up”
Contract: POCU/82/3/7/106058

DECLARAŢIE STATUT PE PIAȚA MUNCII
Subsemnatul(a)_________________________________________legitimat(ă) cu BI/CI seria______
nr______________, CNP __________________________________, cu domiciliul în
judeţul____________________,
localitatea
_______________________________
strada
_________________, nr_______ , declar pe propria răspundere că în prezent sunt:
(Vă rugăm să bifaţi o singură categorie şi anume aceea care corespunde situaţiei dumneavoastră!)
o Persoană inactivă1
o Şomer2
o Salariat (angajat)3
o Lucrator pe cont propriu4
o Alta (specificaţi)______________________________________________
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile din Codul Penal privind falsul în
declaraţii, că toate datele din prezenta declaraţie corespund realităţii.
Data:___/___/________
Semnătura _________________
1
În această categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă, care declară că nu desfăşoară o activitate o activitate economico‐socială:
• Elevi si studenti ‐ care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau socială şi care declară că frecventează o unitate de învăţământ
de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de învăţământ (se va anexa
o adeverință de la unitatea de învățământ). Nu se includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care
urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică sau socială din care realizează un venit. Nu
se includ in aceasta categorie tinerii aflați în afara sistemelor de educație, ocupare sau formare (NEETs).
• Persoane inactive ‐ În această categorie se includ persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care în momentul înregistrării desfăşoară numai activităţi
casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijrea şi educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice
sau părinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă proprie de venit
2
În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 5: ‐şomer ‐ persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum
16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; nu
are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată, în vigoare; este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s‐ar găsi un loc de muncă (se va anexa copie
a carnetului de somer sau adeverinta de la AJOFM, daca aceste documente sunt disponibile).
3
Această categorie cuprinde persoanele care îşi exercită activitatea într‐o unitate economică sau socială (indiferent de forma ei de proprietate) pe
baza unui contract de muncă, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu plătit în bani sau în natură, sub formă de comision etc. (se va anexa
adeverinta de la angajator).
4
În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie sau în mod independent ca meseriaşi, liber profesionişti,
comercianţi etc., fără a angaja nici un salariat, putând fi ajutate în activitate doar de membrii gospodăriei sau de rude, care nu sunt, însă, remunerate
(se va anexa autorizatie sau certificat de inregistrare).

