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Informatii utile pentru absolventii promotiei 2009!
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov aduce la cunostinta
proaspetilor absolventi urmatoarele informatii:
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi cei ai şcolilor speciale, în vârstă de minimum
16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează
cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, de o primă egală cu valoarea indicatorului social de referinta, in
vigoare la data încadrării. De mentionat este faptul ca pentru a beneficia de respectiva prima
de incadrare termenul limita este de 12 luni de la absolvire.
Absolventii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în
perioada de acordare a acesteia beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă
egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea
perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat, la care se adauga prima de incadrare.
De asemenea, absolventul care în perioada în care primeşte indemnizaţie de şomaj se
încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 de kilometri de
domiciliul stabil, beneficiază de o primă din bugetul asigurărilor pentru şomaj egală cu de 2 ori
valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data acordarii.
Absolvenţii care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se
încadrează, potrivit legii, în altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul
primesc o primă de instalare, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de 7 ori valoarea
indicatorului social de referinta, in vigoare la data instalării.
Angajatorii sunt stimulaţi în vederea încadrării absolvenţilor tuturor instituţiilor
de învăţământ. Pentru fiecare absolvent încadrat în muncă pe durată nedeterminată,
angajatorul este scutit, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul
asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolventului încadrat, şi primeşte lunar, pe această
perioadă, pentru fiecare absolvent:
 O suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data încadrării în
muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
 O suma egala cu valoarea a 1,2 indicator social de referinta, în vigoare la data încadrării în
muncă pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal
 O suma egala cu valoarea a 1,5 indicator social de referinta, în vigoare la data încadrării în
muncă pentru absolvenţii de învăţământ superior.
Dacă absolventul provine din rândul persoanelor cu handicap, sumele prevăzute mai sus se
primesc pe o perioadă de 18 luni.
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Angajatorii care încadrează absolvenţi sunt obligaţi să mentină raporturile de muncă sau de
serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data angajarii. În perioada celor 3 ani, absolvenţii pot
urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, cheltuielile necesare
pentru pregătirea profesională fiind suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor
pentru şomaj.
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Atributie

Nume, prenume

Viza juridica

Bogatean Ecaterina

Intocmit

Trifan Cristina

Functia

Data

Consilier juridic cls.I
grad superior tr.1
Inspector cls.I, grad
asistent tr.1

23.07.2009

Semnatura

23.07.2009
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