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In atentia absolvenţilor promoţia 2009!
Sunt asimilate şomerilor şi persoanele care au absolvit o formă de învăţământ şi îndeplinesc următoarele
condiţii:
a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minim 16 ani, care într-o perioada de 60 de
zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale,
b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minim 16 ani, care nu au
reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.
În acest sens este foarte important de ştiut, pentru absolvenţii promoţiei 2009, faptul că pentru a putea
beneficia de prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă cu modificările şi completările ulterioare au obligaţia de a se înregistra în evidenţa AJOFM Braşov ca
persoane în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire.
Acest termen se calculează începând cu data de 01 a lunii următoare celei înscrise pe actul de absolvire,
iar nerespectarea acestuia atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj.
Dreptul la indemnizaţie se deschide după expirarea celor 60 de zile, pentru persoanele înregistrate, în
urma unei cereri şi a actualizării actelor depuse la dosar.
Înregistrarea absolvenţilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă se face la sediul AJOFM Braşov
din str. Lungă nr.1A, camera 8, şi la toate punctele de lucru ale AJOFM Braşov din localităţile Făgăraş,
Codlea, Rupea, Râşnov, Zărneşti şi Săcele dosarul conţinând următoarele acte:
- BI (copie şi original);
- Act de studii sau adeverinţă (copie şi original);
- Certificat de naştere (copie şi original);
- Certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie si original);
- Adeverinţă medicală – cu specificaţia “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale;
- Adeverinţă eliberată de administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat;
- Dosar cu sina;
In acest sens, in vederea sprijinirii proaspetilor absolventi din promotia 2009, reprezentantii AJOFM
Brasov se deplaseaza in licee, unde discutand cu elevii din anii terminali, prezinta serviciile oferite de Legea
76/2002, prevederile legale privind indemnizatia de somaj si conventiile pentru absolventi; cursurile de formare
profesionala; contractele de munca - drepturi si obligatii; întocmirea unui CV; prezentarea la interviu, munca în
strainatate, vizionare casete cu teme: prezentarea la interviu, cum am reusit sa devin intreprinzator, etc.
Aceasta actiune, in judetul Brasov a inceput in luna martie si va continua pana la terminarea cursurilor
viitorilor absolventi. Pana in prezent au fost vizitate 19 unitati de invatamant din localitatile Brasov, Zarnesti,
Rasnov, Rupea, Codlea, Bran, Racos si Feldioara unde s-au desfasurat 55 de sedinte de consiliere la care au
participat peste 825 elevi. In urmatoarea perioada se vor efectua deplasari si la unitatile de invtamanat din
localitatiile Predeal, Prejmer si Tarlungeni.
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