
CERERE INIȚIALĂ 
DATE CERERE INIȚIALĂ 
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate pentru a stabili dacă sunteți eligibil să primiți Asigurare de 
șomaj. Este important ca informațiile oferite ca răspuns la toate întrebările să fie precise și complete. Legea 
prevede pedepse pentru ascunderea informațiilor sau fals în declarații în scopul obținerii de beneficii. 

Vă rugăm să răspundeți la întrebările următoare: (* indică un câmp obligatoriu) 
* 1. În ultimele 12 luni, ați depus o cerere pentru beneficii în orice alt stat decât Oregon? 

 Da  Nu 

* 2. Menționați statul în care locuiți efectiv: 
În ultimele 18 luni: 
* 3. Ați lucrat în Oregon?  Da  Nu * 4. Ați lucrat în afara statului Oregon?  Da  Nu 
* 5. Ați efectuat un serviciu militar de orice natură în ultimele 90 de zile, altul decât 

antrenamentul cu Garda Națională sau unitatea de rezerviști?  Da  Nu 

* 6. Ați lucrat în marina comercială?  Da  Nu 
IDENTIFICARE (completați datele următoare pentru a vă putea identifica precis) 
* Numărul de asigurare socială: 
Verificăm toate numerele de asigurare socială printr-o aplicație computerizată de potrivire cu Administrația Asigurărilor Sociale. Cererea dvs. 
pentru asigurarea de șomaj nu poate fi finalizată dacă această potrivire nu există. 

 
Conform Codului Agenției de Administrare Fiscală și Regulilor administrative ale Statului Oregon, trebuie să furnizați Numărul de asigurare socială 
când solicitați îndemnizație de șomaj. Numărul dvs. de asigurare socială va fi utilizat pentru a raporta beneficiile dvs. de șomaj către Agenția de 
Administrare Fiscală a Statelor Unite și Departamentul pentru Venituri al Statului Oregon ca venituri impozabile. Numărul va fi trimis către Administrația 
Asigurărilor Sociale pentru verificarea identității. Numărul va fi utilizat, de asemenea, ca înregistrare pentru procesarea cererii dvs., în scopuri 
statistice, pentru a vă înregistra electronic în sistemul electronic de găsire a locurilor de muncă (iMatchSkills) și vor fi partajate cu partenerii 
WorkSource pentru servicii One-Stop (centralizate). Numărul poate fi utilizat pentru activitățile de colectare a debitelor ale agenției de stat și pot fi 
trimise către U.S. Bank pentru a vă emite un card VISA ReliaCard pe care veți primi beneficiile. 

ÎNREGISTRARE UTILIZATOR 
* Prenume: * Nume: Iniț nume mijl.: 

Dacă angajatorul(ii) dvs. vă cunosc sub alt nume, vă rugăm să îl menționați: 

* Data nașterii: * Sexul:  BărbatFemeie 
* Sunteți cetățean american?  Da  Nu Număr permis de conducere: 

Statul în care s-a emis permisul de conducere: Adresa de e-mail: 
Oregon Employment Department (Departamentul pentru Ocuparea Forței de Muncă din Oregon) nu trimite și nu solicită informații 
referitoare la cererea dvs. prin e-mail. E-mailul va fi utilizat numai pentru a comunica clienților noștri informații legate de utilizarea și 
disponibilitatea site-ului nostru web și pentru a vă furniza informații cu caracter general referitoare la programul de asigurări de șomaj. 

DATE DE CONTACT 
* Adresa de corespondență: Oraș: 

Stat: Cod poștal: 

      Bifați această casetă dacă adresa de domiciliu este aceeași cu adresa de corespondență: 
* Adresă domiciliu (strada):  Oraș: 

Statul: Cod poștal: 

Sunteți de etnie hispanică sau latino?  Da  Nu Rasa: (selectați toate opțiunile aplicabile) 

 Indian american sau nativ din Alaska    Nativ Hawaiian sau din alte insule ale Pacificului     Asiatic 
 Alb      Negru sau afro-american      Alta 
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Aveți nevoie de informații în altă limbă decât limba engleză pentru a înțelege serviciile 
Departamentului pentru Ocuparea Forței de Muncă?  Da  Nu 

Dacă „Da”, specificați limba principală: * Cel mai înalt nivel de educație finalizat: 
* Primiți sau urmează să primiți pensie pentru limită de vârstă (alta decât cea de la 
Asigurările Sociale) în următoarele 12 luni?  Da  Nu 

* Sunteți membru în cadrul unui sindicat care vă permite să vă căutați un loc de muncă 
numai prin biroul sindical de plasare a forței de muncă sau care vă limitează să vă 
căutați un loc de muncă numai la angajatorii din sindicat? 

 Da  Nu 

OCUPAȚIA PRINCIPALĂ 
* Care este ocupația dvs. principală: 

* Căutați și sunteți dispus să acceptați acest tip de activitate acum?  Da  Nu 
Dacă „Nu”, explicați de ce și menționați ce tip de activitate căutați în prezent (Menționați o 
anumită ocupație. Nu scrieți „Oricare”.): 

ÎNTREBĂRI PRIVIND ELIGIBILITATEA 
NOTĂ: pentru a fi eligibil să primiți beneficii trebuie să fiți dispus să acceptați și să fiți disponibil atât 

pentru locuri de muncă cu program întreg, cât și cu program parțial. 
* Sunteți dispus să lucrați cu program întreg și cu program parțial?  Da  Nu 
Dacă „Nu”, vă rugăm să explicați: 

NOTĂ: pentru a fi eligibil pentru a primi beneficii trebuie să fiți dispus și disponibil să lucrați numărul de zile și 
de ore specific tipului de activitate pe care îl căutați. 

* Sunteți dispus să lucrați numărul de zile și de ore normal pentru tipul de activitate 
respectiv? 

 Da  Nu 

Dacă „Nu”, vă rugăm să explicați: 

* Ce salariu ați avut când ați lucrat ultima dată în ocupația dvs. principală?   $ per   

* Sunteți dispus să acceptați același salariu pentru activitatea viitoare?  Da  Nu 
Dacă „Nu”, vă rugăm să explicați motivul și menționați salariul minim pe care sunteți dispus să îl acceptați: 

* Există vreun motiv care vă împiedică să începeți să lucrați cu program întreg acum? 
(De exemplu, o profesie liberală, o vătămare, boală, îngrijirea copilului, transportul etc.)  Da  Nu 

Dacă „Da”, vă rugăm să explicați: 

* Ați refuzat vreun loc de muncă de când nu ați mai lucrat ultima dată?  Da  Nu 
Dacă „Da”, vă rugăm să explicați: 

* Urmați cursurile unei școli?  Nu  Program întreg  Program parțial 
* În ultimele 18 luni, ați lucrat pentru mai mult de un angajator?  Da  Nu 
* Sunteți liber profesionist?  Da  Nu 
* Ați lucrat ca sportiv profesionist în ultimele 18 luni?  Da  Nu 
În prezent sunteți angajat?  Da  Nu 
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Ați fost în incapacitatea de a desfășura orice activitate din cauza unei boli sau vătămări în 
mare parte din oricare trimestru calendaristic în ultimele 18 luni? Da  Nu 

Cel puțin jumătate din veniturile câștigate în ultimele 12 luni provenea de la o fermă, livadă, 
cultură, seră de plante și/sau o pepinieră pentru brazi de Crăciun?  Da  Nu 

Cel puțin jumătate din veniturile câștigate în ultimele 12 luni provenea din activități de 
procesare a cărnii roșii sau a cărnii de albe, conservarea, congelarea, murarea sau 
saramurarea fructelor, a sucului din fructe sau a legumelor și/sau prepararea gemurilor, 
jeleurilor sau a conservelor? 

 
 Da  Nu 

Ați călătorit (mai mult decât distanța normală a navetei de la locuința permanentă) pentru a 
vă căuta sau a accepta orice loc de muncă menționat la cele două întrebări anterioare, în 
ultimele 12 luni? 

 Da  Nu 

Suferiți de o dizabilitate fizică sau mentală care reprezintă o piedică majoră în a vă angaja? 
 Da  Nu 

Sunteți soția unui veteran care suferă de o dizabilitate care are legătură 100% cu activitatea 
militară prestată, care a decedat ca urmare a unei dizabilități care are legătură 100% cu 
activitatea sa militară sau care a dispărut/este dispărut în misiune (MIA) sau a fost/este 
prizonier de război (POW)? 

 
 Da  Nu 

Ați servit vreodată în Forțele Armate ale Statelor Unite?  Da  Nu 
INFORMAȚII ANGAJATOR 
Pentru a lista mai mulți angajatori, utilizați formularul Angajator suplimentar și anexați-l la această cerere. 
Aceste informații vor fi verificate la angajatorul(ii) dvs. 

 
De asemenea, vom notifica toți angajatorii la care ați lucrat în ultimele 18 luni. 

 
NOTĂ: dacă ați fost liber profesionist, la angajator menționați „LIBER PROFESIONIST”. 
ANGAJATORUL NR.1: *Numele celui mai recent angajator: 
*Data începerii activității: *Ultima zi de muncă: 
*Venitul total brut pentru această perioadă (sau suma estimativă pentru ultimele 12 luni): 
* Ați lucrat pentru acest angajator în alt stat decât Oregon în ultimii doi ani?  Da  Nu 
* Acest angajator este o agenție a Guvernului federal?  Da  Nu 
Adresa poștală a angajatorului: * Adresă domiciliu (strada) Linia 1: 

Adresă domiciliu (strada) Linia 2: 
*Oraș: *Stat: *Cod poștal: 

 Bifați această casetă dacă adresa de corespondență este aceeași cu adresa unde ați lucrat: 
Adresa unde ați lucrat: * Adresă (strada): 
*Oraș: *Stat: *Cod poștal: 
*Număr de telefon angajator: Funcție: 
Sarcinile de lucru: 
*Ultimul salariu:    $ per    

Ați încetat activitatea la angajatorul dvs.?  Da  Nu  

Dacă da, de ce nu mai lucrați pentru acest angajator? 
 Destituit/Concediat/Încetat contractul de muncă   Renunțare voluntară/Demisie  Șomaj din cauza 
închiderii permanente a activității 
 Suspendat   Concediu fără plată   Încă lucrez/Program redus  Șomaj temporar 
Dacă sunteți în șomaj temporar, menționați data la care ar trebui să vă întoarceți la lucru aici: 
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ANGAJATORUL NR.2: *Numele angajatorului: 
*Data începerii activității: *Ultima zi de muncă: 
*Venitul total brut pentru această perioadă (sau suma estimativă pentru ultimele 12 luni): 

* Ați lucrat pentru acest angajator în alt stat decât Oregon în ultimii doi ani?  Da  Nu 
* Acest angajator este o agenție a Guvernului federal?  Da  Nu 
Adresa poștală a angajatorului: * Adresă domiciliu (strada) Linia 1: 

Adresă domiciliu (strada) Linia 2: 
*Oraș: *Stat: *Cod poștal: 

 Bifați această casetă dacă adresa de corespondență este aceeași cu adresa 
unde ați lucrat: 

Adresa unde ați lucrat: * Adresă domiciliu (strada): 
*Oraș: *Stat: *Cod poștal: 
*Număr de telefon angajator: Funcție: 
Sarcinile de lucru: 
*Ultimul salariu:    $ per    

Ați încetat activitatea la angajatorul dvs.?  Da  Nu  

Dacă da, de ce nu mai lucrați pentru acest angajator? 
 Destituit/Concediat/Încetat contractul de muncă     Renunțare voluntară/Demisie  Șomaj din cauza 
închiderii permanente a activității 
 Suspendat   Concediu fără plată   Încă lucrez/Program redus  Șomaj temporar 
Dacă sunteți în șomaj temporar, menționați data la care ar trebui să vă întoarceți la lucru aici: 

ANGAJATORUL NR.3: *Numele angajatorului: 
*Data începerii activității: *Ultima zi de muncă: 
*Venitul total brut pentru această perioadă (sau suma estimativă pentru ultimele 12 luni): 
* Ați lucrat pentru acest angajator în alt stat decât Oregon în ultimii doi ani?  Da  Nu 
* Acest angajator este o agenție a Guvernului federal?  Da  Nu 
Adresa poștală a angajatorului: * Adresă domiciliu (strada) Linia 1: 

Adresă domiciliu (strada) Linia 2: 
*Oraș: *Stat: *Cod poștal: 

 Bifați această casetă dacă adresa de corespondență este aceeași cu adresa unde ați lucrat: 
Adresa unde ați lucrat: * Adresă domiciliu (strada): 
*Oraș: *Stat: *Cod poștal: 
*Număr de telefon angajator: Funcție: 
Sarcinile de lucru: 
*Ultimul salariu:    $ per    

Ați încetat activitatea la angajatorul dvs.?  Da  Nu  

Dacă da, de ce nu mai lucrați pentru acest angajator? 
 Destituit/Concediat/Încetat contractul de muncă     Renunțare voluntară/Demisie  Șomaj din cauza 
închiderii permanente a activității 
 Suspendat   Concediu fără plată   Încă lucrez/Program redus  Șomaj temporar 
Dacă sunteți în șomaj temporar, menționați data la care ar trebui să vă întoarceți la lucru aici: 
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REȚINEREA IMPOZITULUI LA SURSĂ 
AUTORIZARE PENTRU REȚINEREA IMPOZITULUI LA SURSĂ 
Orice beneficiu pe care îl primiți în baza asigurării de șomaj este considerat venit impozabil, dacă trebuie să depuneți 
o declarație fiscală. S-ar putea să fie necesar să efectuați plăți estimative ale impozitului. Pentru mai multe informații 
privind plățile estimative ale impozitelor, contactați Agenția de Administrare Fiscală a Statelor Unite. Pentru informații 
referitoare la impozitul statal, contactați Departamentul pentru Venituri al Statului Oregon. 

Puteți alege să vi se rețină la sursă 10% din beneficii pentru impozitele federale și 6% pentru impozitele statale. 

* Alegeți să vi se rețină 10% din beneficiile de șomaj pentru impozitele pe venit federale?  Da  Nu 
* Alegeți să vi se rețină 6% din beneficiile de șomaj pentru impozitele pe venit statale?  Da    Nu 

Această autorizație va rămâne în vigoare pentru această cerere până când Departamentul pentru Ocuparea Forței de 
Muncă din Oregon (Oregon Employment Department) primește o notificare scrisă din partea dvs. prin care vă retrageți 
acordul. 

NOTĂ: prima plată a beneficiului se realizează sub formă de cec. Toate plățile ulterioare sunt emise electronic prin 
RealiaCard Visa sau depunere directă. Odată ce prima plată este aprobată, vi se va trimite un card de debit ReliaCard 
VISA. Puteți alege depunerea directă, însă, plățile vor fi emise prin ReliaCard până când se primește o cerere pentru 
depunere directă. 
ANUL DE REFERINȚĂ ALTERNATIV 
Pentru a vă califica pentru asigurarea de șomaj, trebuie să fi acumulat salarii/ore suficiete în anul de referință. Anul de 
referință obișnuit este reprezentat de primele patru din ultimele cinci trimestre încheiate la data depunerii cererii. Dacă 
nu vă calificați pentru o cerere în baza anului de referință obișnuit în Oregon sau în oricare alt stat în care ați lucrat în 
timpul anului de referință, cererea dvs. va fi reconsiderată luând în calcul salariile mai recente și vom depune o cerere 
pe baza Anului de referință alternativ (ABY) în Oregon. 

Cererea pe baza ABY se calculează în funcție de salariile/orele lucrate din ultimele patru trimestre calendaristice care se 
încheie la data depunerii cererii. 

Informații referitoare la cererea ABY: 

1. Nu sunteți eligibil pentru o cerere ABY dacă vă calificați în baza anului de referință obișnuit. Vom căuta orice 
salarii care ar fi putut fi omise. Dacă vom descoperi ți alte salarii/ore lucrate în anul de referință obișnuit, vom 
modifica cererea dvs. ABY într-una bazată pe Anul de referință obișnuit. Acest lucru poate modifica valoarea 
beneficiilor dvs. 

2. Pentru o cerere ABY, scoatem salariile/orele lucrate în primul trimestru din cerere și adăugăm salariile/orele 
lucrate în ultimul trimestru încheiat. 

Dacă depuneți o cerere ABY acum, nu mai puteți reutiliza salariile din acest ultim trimestru în nicio altă cerere viitoare. O 
cerere ulterioară se poate baza doar pe salariile/orele lucrate în trei trimestre calendaristice. 

DIVULGAREA INFORMAȚIILOR PENTRU RELIACARD 
Divulgarea informațiilor înainte de obținerea U.S. Bank ReliaCard ® | Numele programului: Oregon Unemployment 
Insurance (Asigurare de șomaj pentru Statul Oregon) Data de referință: Iunie 2017 

Aveți la dispoziție mai multe opțiuni pentru a vă primi beneficiile, 
inclusiv depozitul direct în contul dvs. bancar sau acest card preplătit. 

Întrebați agenția de care aparțineți ce opțiuni sunt disponibile și alegeți una dintre acestea. 
Comision lunar: 0$ Per achiziție: 0$ Retragere de la ATM: 0$ în rețea 

2,00 $* în afara rețelei 
Depunere numerar: 
Indisp. 

Percepem încă alte 3 tipuri de 
comisioane. 

*Acest comision poate fi mai mic, în funcție de modul în care este emis și locul 
în care este utilizat acest card. 

Consultați Anexa pentru comisioane anexată pentru vedea cum vă puteți accesa gratuit fondurile și informațiile 
despre sold. 

• Nu există opțiuni de tip overdraft (descoperire de cont)/creditare. • Fondurile dvs. sunt eligibile pentru 
asigurarea FDIC Pentru informații generale despre conturile preplătite, vizitați cfpb.gov/prepaid. 

Detalii și condiții privind toate comisioanele și serviciile puteți găsi în interiorul pachetului 
care conține cardul, sunând la nr. 

1-855-279-1270 sau vizitând pagina usbankreliacard.com. 
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Anexă comisioane U.S. Bank ReliaCard ® | Numele programului: Oregon Unemployment Insurance (Asigurare de șomaj 
pentru Statul Oregon) | Data de referință: Mai 2018 
Toate comisioanele Suma Detalii 
Retragere numerar 
Retragere de la 
ATM 

0$ Acesta este comisionul pe care îl percepem per retragere. „În rețea” se referă la 
rețelele de ATM-uri ale U.S. Bank sau MoneyPass®. Locațiile acestora le puteți 
găsi pe pagina usbank.com/locations sau moneypass.com/atm-locator. 

Retragere de la 
ATM (în afara 
rețelei) 

2,00$ Acesta este comisionul pe care îl percepem per retragere. Acest comision nu se 
percepe pentru primele 2 retrageri de la ATM din fiecare lună, și sunt incluse atât 
retragerile de ATM (în afara rețelei), cât și retragerile internaționale de la ATM. 
„În afara rețelei” se referă la toate ATM-urile din afara rețelelor U.S. Bank sau 
MoneyPass. De asemenea, vi se poate percepe un comision de operatorul ATM-
ului, chiar dacă nu finalizați o tranzacție. 

Retragere numerar la 
casierie 

0$ Acesta este comisionul pe care îl percepem atunci când retrageți numerar de pe 
card de la casieria unei bănci sau a unei uniuni de credit care acceptă Visa®. 

Informații 

Interogare sold la ATM 
(în rețea) 

0$ Acesta este comisionul pe care îl percepem per interogare. „În rețea” se referă la 
rețelele de ATM-uri ale U.S. Bank sau MoneyPass®. Locațiile acestora le puteți 
găsi pe pagina usbank.com/locations sau moneypass.com/atm-locator. 

Interogare sold la ATM 
(în afara rețelei) 

0$ Acesta este comisionul pe care îl percepem per interogare. „În afara rețelei” se 
referă la toate ATM-urile din afara rețelelor U.S. Bank sau MoneyPass. De 
asemenea, este posibil să vi se perceapă un comision de operatorul ATM-ului. 

Utilizarea cardului dvs. în afara Statelor Unite 

Tranzacții 
internaționale 

3% Acesta este comisionul pe care îl percepem atunci când vă utilizați cardul pentru 
cumpărături la comercianți străini și pentru retragerea de numerar de la ATM-uri 
din străinătate, și reprezintă un procent din suma în dolari a tranzacției, după 
aplicarea tuturor conversiilor valutare. Unele tranzacții la comercianți și ATM, chiar 
dacă dvs. și/sau comerciantul sau ATM-ul vă aflați pe teritoriul Statelor Unite, sunt 
considerate tranzacții străine conform regulamentelor de rețea aplicabile și noi nu 
verificăm modul în care acești comercianți, aceste ATM-uri și tranzacții sunt 
clasificate în acest scop. 

Retrageri internaționale 
de la ATM 

2,00$ Acesta este comisionul pe care îl percepem per retragere. Acest comision nu se 
percepe pentru primele 2 retrageri de la ATM din fiecare lună, și sunt incluse atât 
retragerile de ATM (în afara rețelei), cât și retragerile internaționale de la ATM. De 
asemenea, vi se poate percepe un comision de operatorul ATM-ului, chiar dacă nu 
finalizați o tranzacție. 

Altele 

Înlocuirea cardului 0$ Acesta este comisionul pe care îl percepem pentru înlocuirea cardului și care vă 
este trimis prin poștă cu livrare standard (până la 10 zile lucrătoare). 

Înlocuirea cardului, 
cu livrare rapidă 

15,00$ Acesta este comisionul pe care îl percepem pentru livrare rapidă (până la 3 zile 
lucrătoare), perceput suplimentar față de orice comision pentru înlocuirea cardului. 

Inactivitate 2,00$ Acesta este comisionul pe care îl percepem în fiecare lună după ce nu ați mai 
efectuat nicio tranzacție utilizând cardul timp de 365 de zile consecutive. 

Fondurile dvs. sunt eligibile pentru asigurarea FDIC. Fondurile dvs. vor fi reținute la U.S. Bank National Association, care 
este o instituție asigurată de FDIC, și sunt asigurate de FDIC până la valoarea de 25.000 $, în cazul în care U.S. Bank dă 
faliment. 
Consultați pagina fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html pentru detalii.  
Nu există opțiuni de tip overdraft (descoperire de cont)/creditare. 
Contactați Cardholder Services, sunând la nr. 1-855-279-1270, sau prin poștă, la P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 
32255 sau vizitați pagina usbankreliacard.com. 
Pentru informații generale despre conturile preplătite, vizitați cfpb.gov/prepaid. Dacă aveți o plângere privind un cont 
preplătit, contactați telefonic Consumer Financial Protection Bureau (Biroul pentru Protecția Financiar a Consumatorilor), 
la nr. 1-855-411-2372 sau vizitați pagina cfpb.gov/complaint. 

q Am citit informațiile referitoare la ReliaCard 
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CERTIFICARE 
Citiți următoarea certificare înainte de a trimite cererea pentru beneficii. 
1. Certific, având cunoștință de pedepsele prevăzute de lege pentru mărturie mincinoasă, faptul că sunt cetățean 

american sau am drept de muncă legal în Statele Unite ale Americii. 

2. Înțeleg întrebările care mi-au fost adresate. Răspunsurile mele sunt adevărate după cunoștințele mele. 

3. Înțeleg faptul că legea prevede sancțiuni pentru fals în declarații în vederea obținerii beneficiilor din asigurarea de 
șomaj. 

4. Atunci când solicit online sau printr-un telefon cu taste beneficii în baza asigurării de șomaj, îmi asum răspunderea 
pentru securitatea numărului de identificare personală (PIN). Voi notifica Departamentul pentru Ocuparea Forței de 
Muncă (Employment Department) să îmi schimbe PIN-ul dacă îl uit sau dacă îl află altcineva. 

5. Trimițând această cerere, prin prezenta mă înregistrez pentru un loc de muncă și solicit un calcul inițial a beneficiilor 
care mi s-ar putea plăti. Autorizez Departamentul pentru Ocuparea Forței de Muncă (Employment Department) să 
obțină și să utilizeze informații din orice sursă pe care o furnizez, pentru gestionarea asigurării de șomaj și a 
activităților serviciilor de ocupare a forței de muncă. 

6. Notificare privind eligibilitatea: COVID-19 Apt, Disponibil și În căutare activă Cerința se modifică efectiv la 
data de 8 martie 2020 
Departamentul pentru Ocuparea Forței de Muncă din Oregon (Oregon Employment Department) oferă beneficii sub 
forma asigurării de șomaj (UI) majorității angajaților care și-au pierdut locul din muncă din cauze independente de 
voința lor. Pentru a obține beneficii, angajații trebuie să îndeplinească anumite cerințe. În general, pentru a primi 
beneficiile UI pentru o săptămână, trebuie să fiți apt de muncă, disponibil să lucrați și să căutați o activitate pe care o 
puteți executa. Pandemia de COVID-19 a modificat o parte dintre aceste cerințe. 

Pe parcursul perioadei de urgență, sunteți considerat apt de muncă dacă: 

• nu ați fost bolnav, dar ați stat în carantină sau ați respectat îndrumările unui oficial public de a sta acasă, sau 

• ați fost bolnav și ați manifestat simptome specifice gripei sau COVID-19, dar nu ați fost spitalizat. 

Pe parcursul perioadei de urgență, sunteți considerat disponibil să lucrați dacă: 

• ați rămas acasă sau ați stat în carantină din cauza COVID-19, chiar dacă angajatorul a avut de lucru pentru 
dvs. Aici sunt incluse situațiile în care stați acasă pentru a vă îngriji copiii, deoarece școala sau grădinița s-a 
închis. 

• în mod normal, aveți un program de lucru parțial și puteți lucra doar cu program parțial. 

Pe parcursul perioadei de urgență, se consideră că vă căutați în mod activ un loc de muncă dacă: 

• sau sunteți dispus să vă căutați un loc de muncă după ce starea de urgență la nivel statal și federal cauzată 
de coronavirus expiră sau nu mai este în vigoare din alte motive. 

Vă rugăm să răspundeți la întrebările din rândul pentru cererea săptămânală utilizând aceste informații. Puteți omite 
să omiteți o căutare obligatorie a unui loc de muncă în timpul procesului de depunere a cererii săptămânale pentru 
aceste săptămâni, selectând opțiunea că vă aflați în șomaj temporar de la angajatorul dvs. obișnuit. 

Instrucțiuni pas cu pas pentru completarea cererii online pentru situațiile generate de COVID-19 se pot găsi la 
https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19. 

 Sunt de acord 

INFORMAȚII IMPORTANTE PE CARE TREBUIE SĂ LE ȘTIȚI 
Odată ce vi s-a procesat cererea, sistemul online este cea mai rapidă modalitate de utiliza multe funcții aferente cererii, 
inclusiv completarea cererii săptămânale, reluarea unei cereri după o problemă de raportare, vizualizarea stării cererii 
dvs., modificarea adresei și înregistrarea pentru depozitul electronic. 

Înregistrările privind cererea de șomaj sunt confidențiale. Nu vom oferi informații despre cererea dvs. niciunei persoane 
care le solicită, decât dacă ne-ați oferit deja o permisiune semnată prin care autorizați acea persoană să solicite 
informații în numele dvs. 
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CE SE ÎNTÂMPLĂ MAI DEPARTE? 
Ce trebuie să faceți dvs. 
Solicitați beneficii pentru fiecare săptămână în care sunteți șomer. Săptămâna începe duminica și se termină 
sâmbăta. Prima săptămână pentru care solicitați beneficii se numește „Săptămâna de așteptare”. Nu veți 
primi beneficii pentru această săptămână, dar trebuie să le solicitați pentru a primi plățile ulterioare. 
Completarea doar a unei cereri inițiale nu stabilește un credit pentru săptămâna de așteptare. Beneficiile 
pentru Săptămâna de așteptare trebuie solicitate la fel ca pentru oricare altă săptămână. 
Puteți depune cererea săptămânală online, accesând Sistemul nostru online pentru depunerea cererilor. 
Aceasta este cea mai rapidă modalitate de depunere a cererii. Sistemul poate gestiona multe funcții și 
întrebări referitoare la cererea dvs. Puteți depune cererea telefonic. Ghidul solicitantului vă explică cum să 
procedați. 
Este necesar să vă înregistrați în iMatchSkills și să aveți o evaluare personală din partea personalului 
WorkSource Center. iMatchSkills este instrumentul Departamentului pentru Ocuparea Forței de Muncă care 
vă conectează cu angajatorii care fac angajări. În decurs de câteva zile, veți primi o scrisoare prin care vi se 
va explica cum să vă înregistrați și să completați evaluarea. În cazul în care nu vă înregistrați și nu completați 
evaluarea individuală va conduce la refuzarea beneficiilor. 

 
Ce vom face noi. 
Personalul nostru care se ocupă de cereri va analiza informațiile pe care le-ați trimis, înainte de a 
aproba cererea pentru șomaj. Procesul poate dura câteva zile. Vă vom contacta dacă vom avea nevoie 
de informații suplimentare. 
Vă vom trimite prin poștă o declarație în care vă indicăm suma beneficiului săptămânal. În aceasta veți 
regăsi salariile utilizate la calcularea beneficiilor. Vom solicita orice salarii obținute în afara statului și de la 
Agenții federale pe care le-ați putea avea. Le vom adăuga și pe acestea la cererea dvs. agenția noastră le 
va primi. 
Prima plată a beneficiului se va efectua sub formă de cec, iar plățile ulterioare vor fi emise electronic, 
prin ReliaCard VISA sau depunere directă. Detalii suplimentare despre plăți vor fi disponibile după ce vi 
se va procesa cererea. 

 

 
Departamentul pentru Ocuparea Forței de Muncă din Oregon (Oregon Employment Department) 
este un angajator/program care oferă oportunități egale. Sunt disponibile, la cerere, ajutoare și 

servicii suplimentare pentru persoanele cu dizabilități. Asistența lingvistică este disponibilă gratuit 
pentru persoanele care dețin cunoștințe limitate de limba engleză. 

El Departamento de Empleo de Oregon es un empleador/programa que respeta la igualdad de oportunidades. 
Disponemos de servicios o ayudas auxiliares, formatos alternos y asistencia de idiomas para personas 

con discapacidades o conocimiento limitado del inglés, a pedido y sin costo. 

Semnătura: Data: 

Trimiteți cererea completată prin: 

E‑mail: Oregon Employment Department | 875 Union St. NE | Room 201 | Salem, Oregon 97311 

Fax: (503) 947-1668 
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