
                    
 

Catre, 
Agentia  Judeteana pentru Ocuparea  Fortei  de  Munca Mures, 

                 Subsemnatul ____________________________________, posesor al 
actului de identitate cu seria _____  nr. ____________ eliberat de 
___________________________ la data __________________ , în calitate de 
şomer indemnizat cu carnetul de evidenŃă nr. __________________ sau fiind 
somer neindemnizat in cautare de loc de munca  inregistrat cu nr___________, 

si înscris la cursul / programul de __________________________________ 
________________________________________________________________, 
organizat de A.J.O.F.M. Mureş ,vă înaintez prezentul 

ANGAJAMENT 
 

Dat în temeiul prevederilor alin (1) secŃiunea B lit. a) şi b) şi alin (5) ale art. 37 din H.G. nr. 

174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, coroborat cu art. 44 

lit e) din Legea nr. 76/2002 şi a art. 57 alin (2) din H.G. nr. 377/2002  

 

Prin care mă oblig ca : 

• după absolvirea cursului, să obtin autorizatia de  persoana fizica in meseria 

de _________________________________ iar în caz contrar să restitui către 
A.J.O.F.M. Mureş costurile reprezentând cheltuielile agenŃiei efectuate 
pentru serviciile de formare profesională; 

• Daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10% din totalul orelor 

prevazute in programa de pregatire, voi fi exmatriculat, fara a mai avea 
dreptul de a urma un curs gratuit şi mă  oblig sa restitui cheltuielile de 
scolarizare efectuate pana la data exmatricularii mele, urmand, dupa caz, sa 
îmi fie incetata plata indemnizatiei de somaj conform art. 44 lit. e) din legea 
nr. 76/2002, adică “la data refuzului nejustificat de a participa la servicii 

pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii 
acestora din motive imputabile persoanei”. 

• Pentru neabsolvirea cursului din motive ce-mi pot fi imputate, să restitui 
către A.J.O.F.M. Mureş cheltuielile de scolarizare efectuate. 

 

Semnătura cursantului, 
_____________________ 
 

Prezentul angajament a fost dat în data de __________________ în faŃa funcŃionarului 

A.J.O.F.M. Mureş __________________________, şi constituie titlu executoriu. 

Semnătura funcŃionarului____________________ 

 
Viza AgenŃiei JudeŃene pentru Ocuparea 

 ForŃei de Muncă Mureş 

Director executiv, 

Reghina FARCAS 
 


