
 

 

 

SUBVENŢII ŞI FACILITAŢI 

OFERITE ANGAJATORILOR DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR 

PENTRU ŞOMAJ 
 

Încadrarea tinerilor în baza contractelor de solidaritate 
Conform Legii nr. 250/2013, angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială beneficiază lunar,  

de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 2000 de lei pe o durată 

de până la 3 ani. Vârsta tinerilor nu poate fi mai mare de 26 de ani. 

Încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţei 
Conform Legii 72/2007, angajatorii care, pe perioada vacanţelor, încadrează în muncă elevi şi studenţi, beneficiază  

de un stimulent în sumă de 250 de lei lunar. 

Stagiu pentru absolvenţii de învățământ superior 
Conform Legii 335/2013, angajatorii care încheie contract de stagiu, beneficiază de un stimulent în sumă de 2250 de  

lei lunar timp de 6 luni. 

Pentru informații suplimentare va rugăm sa ne contactați la telefon: 0786148197  Flesaru Elena 
 

Încadrarea absolvenţilor 
Conform art. 80 din Legea 76/2002 modificata prin OG 60/2016,  angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă 

nedeterminată absolvenţi de învățământ din anul curent beneficiază pe o perioada de 1 an de o sumă egală cu 2250 lei 

Pentru încadrarea în muncă pe durată neterminată a absolvenţilor din rândul persoanelor cu handicap, angajatorii  

primesc lunar pentru fiecare absolvent, suma prevăzute mai sus pe o perioadă de 18 luni. 

Pentru informații suplimentare va rugăm sa ne contactați la telefon: 0732100377  Soare Valentina 

 

Încadrarea șomerilor în vârstă de peste 45 ani, șomeri care sunt părinți unici susținători  ai familiilor 

monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET beneficiază lunar de:  

2250 lei pe o perioada de 12 luni – cu obligația menținerii raportului de muncă sau serviciu cel puțin 18 

luni 

Angajarea şomerilor care mai au 5 ani până la pensie 
Angajatorii care încadrează în muncă, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, 

condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, beneficiază 

lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu 2250 lei, 

acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

Angajarea persoanelor cu handicap 
Angajatorii care încadrează în muncă, persoane cu handicap primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare 

persoană angajată o sumă egală cu 2250 lei. 

Pentru informații suplimentare va rugăm sa ne contactați la telefon: 0732100372  Sandu Elena 
 

 

Angajarea ucenicilor 
Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de munca, poate primi lunar, la cerere, pe perioada derulării 

contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egala cu 2250 lei 

Pentru informații suplimentare va rugăm sa ne contactați la telefon: 0720699202  Petcu Constantin 

 

 

ATENTIE ANGAJATORI !!! 
În conformitate cu art. 10 din Legea 76/2002, aveţi obligaţia de a comunica către Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea 

acestora, precum şi ocuparea locurilor de muncă vacante în termen de o zi de la data ocupării 


