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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Absolventii institutiilor de învatamant, în varsta de minimum 16 ani pot beneficia de 
indemnizatie de somaj pentru o perioadă de 6 luni (în cuantum de 250 lei), dacă se 
înregistreaza la agentia de ocupare a fortei de munca, în raza careia isi au domiciliul, în 
maximum 60 de zile de la data absolvirii. 

Indemnizatia de somaj se acordă după 60 de zile de la data absolvirii, perioadă în care 
absolventul beneficiază de servicii gratuite (informare, consiliere, orientare profesională) în vederea 
angajării. 

Indemnizatia de somaj poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii si se acordă 
o singură dată, pentru fiecare formă de învătământ absolvită. Nu beneficiază de indemnizatie de 
somaj absolventii care, la data solicitării dreptului, urmează o formă de învătământ. 

Absolventii indemnizati, în situatia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o 
perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, de o prima de încadrare, egală cu valoarea indicatorului 
social de referintă, în vigoare la data angajării (în prezent - 500 lei). 

Actele necesare pentru înregistrarea la A.J.O.F.M Gorj ca persoana în cautarea 
unui loc de munca: 

• act de identitate; 
• act de studiu sau adeverinta, din care sa rezulte data absolvirii; 
• adeverinta de la medicul de familie cu mentiunea „clinic sanatos”. 

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolventi ai institutiilor de 
învătământ, beneficiază de scutire, pe o perioadă de 12 luni, de la plata contributiei datorate la 
bugetul asigurărilor pentru somaj, aferentă absolventilor încadrati, si primesc lunar, pentru această 
perioadă, pentru fiecare absolvent: 

• o suma egala cu valoarea indicatorului social de referintă (500 lei), în vigoare la data 
încadrării în muncă, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte 
si meserii; 

• o suma egala cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referintă (600 lei), în vigoare 
la data încadrării în muncă, pentru absolventii de învătământ liceal sau de învătământ 
postliceal; 

• o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referintă (750 lei), în vigoare 
la data încadrării în muncă, pentru absolventii de învătământ superior. 
Angajatorii care încadrează absolventi sunt obligati să mentină raporturile de muncă sau de 

serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data încheierii contractului de muncă. 
În perioada celor 3 ani, absolventii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de 
către angajator, iar cheltuielile necesare pregătirii profesionale vor fi suportate, la cererea 
angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru somaj. 
Pentru informatii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa, de luni pana joi între orele 
8.00-16.30 iar vineri intre orele 8.00-14.00 la sediul AJOFM Gorj din strada Lt.Col.Dumitru 
Petrescu nr.1. 
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