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Inregistrarea si stimularea incadrarii in munca a absolventilor 2012 
  

 

 

 Pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, absolventii 

aflati in cautarea unui loc de munca , trebuie sa se inregistreze in evidenta AJOFM Gorj intr-o perioada de 60 de zile de la 

data absolvirii. 

Inregistrarea absolventilor se va realiza la sediul AJOFM Gorj  fiind necesare urmatoarele acte: 

1.actul de identitate , in original si copie ; 

2.adeverinta medicala cu mentiunea,,apt pentru munca’’ 

3.actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si copie. 

Daca intr-o perioada de 60 de zile de la data absolvirii, nu au reusit sa se incadreze in munca pot solicita acordarea 

indemnizatiei de somaj, conform Legii nr.76/2002, in conditiile in care : 

-nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului ; 

-nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indicatorul social de 

referinta, in vigoare in luna pentru care se face dovada. 

Se considera  ca nu au reusit sau nu au putut sa se incadreze in munca daca fac dovada ca in 60 de zile de la data 

absolvirii, s-au inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de munca, in vederea medierii pentru incadrarea in munca.      

           Din bugetul asigurarilor de somaj, conform Legii nr.76/2002 absolventii pot beneficia de : 

I.Prime de incadrare : 

• Absolventii in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care 

se angajeaaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza,din bugetul 

asigurarilor pentru somaj de o prima egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data 

incadrarii. Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii. 

• Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a 

indemnizatiei, cu program normal de lucru,pentru o perioada mai mare de 12 luni,beneficiaza, din bugetul 

asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile 

legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.Acest  drept se solicita in termen de 

maxim 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajarii. 

II.Stimularea mobilitatii fortei de munca 

• Prima de instalare, neimpozabila, egala cu de sapte ori nivelul indicatorului social de referinta, in vigoare la 
data instalarii-se acorda persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatii de somaj se incadreaza, 

cu program normal de lucru, pentru o perioada de cel putin 12 luni, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca 

urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul. 

• Prima de incadrare, neimpozabila egala cu de doua ori nivelul indicatorului social de referinta, in vigoare la 
data acordarii-se acorda persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatii de somaj se incadreaza, 

cu program normal de lucru, pentru perioada de cel putin 12 luni, potrivit legii, intr-o localitate situata la o 

distanta mai mare de 50 de km de localitatea in care isi au domiciliul stabil.    

Nota :Indicatorul social de referinta este 500 lei in prezent         
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