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După terminarea colii, tinerii au de obicei, două op iuni: să- i continue studiile sau să seș ț ș

angajeze. Acest ghid oferă ajutor celor care aleg a doua variantă, prezintă drepturilor i obliga iilorș ț

legate de angajare, avantajele acesteia din punctul de vedere al angajatului, dar i al angajatorului.ș

Să vedem, care sunt aceste avantaje:

1. Elevii absolven iț

 Acel tânăr care nu dore te să- i continue studiile după terminarea liceului, urmează să seș ș

angajeze  undeva.  Dacă  nu  reu e te,  se  poate  înregistra  ca  omer. Pentru  acest  lucru  trebuie  săș ș ș

meargă la AJOFM1 în 60 de zile după terminarea colii.ș

Adică...

Te duci la biroul cel mai apropiat

al  AJOFM  (adresa  o  găse ti  peș

pagina  lor  web2)  cu  documentele

necesare pentru înregistrare.  

1 AJOFM – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
2 Pagina web: http://locuridemuncaharghita.ro/
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  Documentele necesare pentru înregistrare:
- adeverin ă medicală (apt pentru muncă)ț
- carte de identitate: în original i copieș
- certificat de na tere: în original i copieș ș
- adeverin ă care atestă că ai terminat liceul:ț
în original i copieș
- dosar plic
După trecerea celor 60 de zile:
-  adeverin ă medicală (apt pentru muncă)ț
- carte de identitate: în original i copieș
- diplomă în original i copieș

Ce înseamnă 60 de zile după
terminarea colii:ș
Înseamnă că trebuie să te înregistrezi
 la AJOFM în cel mult 60 de zile 
calendaristice după terminarea 
anului colar.ș

http://locuridemuncaharghita.ro/


Ce se întâmplă după înregistrare?

După înregistrare, prime ti statutul de ,,persoană în căutarea unui loc de muncă”, deci încă nu deviiș

omer. După trecerea celor 60 de zile de la terminarea colii, te duci din nou la AJOFM, depui oș ș

declara ie  pe  propria  răspundere  că  nu  ai  reu it  să  intri  la  facultate,  astfel  vei  apărea  pe  listaț ș

omerilor indemniza i, dacă nu ai găsit, între timp, un loc de muncă.ș ț

Ce înseamnă să fii omer indemnizat?ș

După înregistrare, prime ti 250 de lei timp de 6 luni. Chiarș

dacă găse ti un loc de muncă între timp, după 12 luni deș

muncă, tot vei primi acei 250 de lei pe perioada rămasă

până la terminarea celor 6 luni (suma rămasă din cei 6 x

250, adică din 1.500 lei), iar în plus prime ti i o primă deș ș

angajare în valoare de 500 de lei.

! Dacă e ti omer indemnizat, i pleci în străinătate – nu contează de ce i cât timp – trebuie săș ș ș ș

anun i AJOFM despre acest  lucru,  pentru că nu ai  dreptul la ajutorul de omaj pentru perioadaț ș

petrecută în străinătate.
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Drepturile tale ca omer indemnizat:ș
- 250 de lei pe lună conform legii
- consultan ăț
- ajutor în căutarea locului de muncă
- formare profesională
- evaluarea capacită ilor profesionaleț
- completarea veniturilor salariale
- asisten ă pentru ini ierea unei afaceriț ț
- stimularea mobilităţii forţei de muncă

Obliga iile tale ca omer indemnizat:ț ș

- să te prezin i la biroul AJOFM în fiecare lună, sau ori de câte ori i se cere acest lucruț ț
- să anun i AJOFM despre orice schimbare care ar influen a plata indemniza iei de omaj,ț ț ț ș
în 3 zile de la apari ia schimbăriiț
- să participi la formările profesionale i la programele care facilitează găsirea unui loc de muncăș
- să cau i i tu, în mod activ, loc de muncăț ș
- să anun i AJOFM cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de ț
identificare într-o perioadă anume

Prima de angajare:
- prime ti 500 de lei dacă semnezi un contract de muncăș
- contractul de muncă trebuie să fie încheiat pentru cel pu in 12 luniț
- nu po i să- i dai demisia în acest timp (nici prin acord comun)ț ț
- dacă ai găsit un loc de muncă înaintea trecerii celor 6 luni, prime ti suma i pentru lunileș ș
 rămase



2. Antreprenorii

 Angajarea omerilor  poate  fi  avantajoasă i  pentru  angajatori.  De i  mul i  angajatori  nuș ș ș ț

favorizează tinerii absolven i din cauza lipsei de experien ă profesională, pe lângă faptul că for a deț ț ț

muncă tânără a dobândit cuno tin e de actualitate în timpul studiilor, angajarea lor are i avantaje deș ț ș

tip material.

2.1. Angajarea tinerilor absolven iț

Cum func ionează?ț

Dacă o firmă angajează un tânăr absolvent, prime teș

după fiecare persoană angajată  900 de  lei  pe lună

timp de un an,  iar  dacă  tânărul  angajat  era  elevul

unei  coli  speciale,  angajatorul  prime te  aceastăș ș

subven ie timp de 18 luni. Angajarea trebuie să aibăț

loc în primul an după terminarea colii, iar angajatulș

trebuie  să  muncească  la  firma  respectivă  pentru  o

perioadă minimă de 18 luni.

i mai ce?Ș

După  18  luni  lucrate  de  angajat,  angajatorul  mai  poate

recupera contribu iile sociale plătite după angajat timp deț

3 ani.

Deci, după trecerea celor 18 luni, angajatorul va mai putea recupera contribu iile sociale plătiteț

după angajat în următorii 3 ani.
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Criterii de angajare a absolven ilor:ț
terminarea colii de maxim un anș
- contract de muncă pe cel pu in 18 luniț
- contractul de muncă nu poate fi
terminat nici prin comun accord

   Ce trebuie pentru recuperare?
- certificare faptului angajării
- certificarea pontajului
- certificarea sumelor plătite
după angajat



2.2. Angajarea persoanelor defavorizate

Antreprenorii  au  dreptul  să  angajeze

persoane  defavorizate  i  să  aibă  acces  laș

posibilită ile oferite de lege. În cazul angajării uneiț

persoane defavorizate, angajatorul prime te 1.000 deș

lei  pe  lună  timp  de  16-36  luni,  dacă  persoana

angajată are între 16-26 de ani.

Adică...

În cazul în care antreprenorul angajează o persoană defavorizată, prime te 1.000 de lei pe lună timpș

de 16-36 luni, dacă persoana angajată are între 16-26 de ani. Durata alocării subven iei depinde deț

vârsta angajatului. Chiar dacă angajatul îndepline te vârsta de 26 de ani cu o lună după angajare,ș

angajatorul tot prime te subven ia de 1.000 de lei, timp de 1 an.ș ț

2.3. Locuri de muncă pentru studen i în timpulț

vacan elorț

Mul i elevi i studen i ar dori să lucreze în vacan aț ș ț ț

de vară i să câ tige bani, dar angajările de acest felș ș

sunt, în multe cazuri, ilegale. De i, dacă firmele arș

angaja  legal  elevii  i  studen ii  pe  o  perioadăș ț

determinată, în timpul vacan elor, ar primi 250 de leiț

pe lună. Această subven ie însă este valabilă doar peț

perioada vacan ei.ț
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Persoană defavorizată:
- persoana care a ie it din sistemulș
de protec ie a copilului (orfelinat)ț
- a fost în închisoare
- are o dizabilitate
- î i cre te singur copiiiș ș

Criterii de angajare:
- angajarea se face pe o perioadă
maximă de 60 de zile
- trebuie o adeverin ă de laț
coală, care identifică perioadaș

vacan eiț



3. Lucrez ,,altundeva”

Multe persoane nu lucrează în localitatea de domiciliu. Ori fac naveta, ori se mută – cu toată

familia, în unele cazuri – din cauza locului de muncă.  În acest caz, există trei feluri de subven iiț

pentru cei care sunt încă omeri:ș

3.1. Cei care fac naveta

Legea  care  reglementează  alocarea  subven iilor  pentru  cei  care  fac  naveta,  identificăț

localită ile defavorizate. Dacă domiciliul tău, sau sediul firmei la care ai fost angajat, figurează peț

această listă i dacă distan a dintre domiciliu i locul de muncă este de cel pu in 15 km, po i cereș ț ș ț ț

subven ie pentru cheltuielile de transport.ț

Adică...

O persoană cu domiciliul în Sânmartin de exemplu, care se

angajează  în  Miercurea  Ciuc,  poate  cere  acest  suport

financiar (prima de încadrare). Valoarea acesteia este de 50

de bani pe km, deci persoana respectivă prime te, după oș

zi de lucru, 17 lei (17 km x 2 x 0,5 lei). Valoarea maximă a

subven iei pe zi este de 55 de lei.ț
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Documente necesare:
- contract de muncă cu normă întreagă pe minim 12 luni
- adeverin ă privind sediul firmei sau domiciliulț
angajatului (orice document oficial)
-adeverin ă despre numărul zilelor lucrate în fiecare lunăț

Lista localită ilor defavorizate:ț

Cozmeni

Sânmartin

Atid

Mărtiniș

Ulieș

Plăie ii de Josș

Corund

Satu Mare

Ocland

Praid

imone tiȘ ș

Avrăme tiș

Săcel

Dârjiu

Secuieni



3.2. Cei care se mută

Dacă cineva se mută în urma angajării la o distan ă mai mare de 50 km de la domiciliu, într-oț

localitate care figurează pe listă, are dreptul la subven ia de 12.500 lei dacă se mută singur, iarț

15.500 lei dacă se mută împreună cu familia. Acest sprijin financiar trebuie solicitat de la AJOFM în

30 de zile după efectuarea mutării. Banii vor fi aloca i în două tran e: prima tran ă va fi alocată laț ș ș

începutul perioadei, iar cea de a doua peste un an. În acest caz nu contează dacă te mu i într-oț

locuin ă cumpărată (proprie), sau stai în chirie.ț

! Aten ie! Prima dată trebuie să teț

angajezi, iar după angajare, să te mu i; în caz contrar, nu prime ti acest suport financiar.ț ș

3.3. Cei care se mută II

Asemănător cazului de mai sus, po i cere sprijin financiar lunar dacă te mu i în urma angajării la oț ț

distan ă mai mare de 50 km de la domiciliu, în acest caz, în chirie. Suportul financiar acoperă 75%ț

din  chirie  i  cheltuielile  comune.  Trebuie  să  dovede ti  faptul  că  te-ai  mutat,  să  ai  contract  deș ș

închiriere i chitan ele pentru cheltuielile comune.  ș ț Aten ie! Chitan ele trebuie să fie întocmite peț ț

numele tău!
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Documente necesare:
- trebuie să schimbi oficial 
domiciliul sau să- i faci flotantț
- contract de muncă cu normă
întreagă pe minim 12 luni
- ori domiciliul, ori sediul 
firmei unde devii
angajat, să figureze pe lista 
localită ilor prevăzute în planulț
na ional de mobilitateț



4. Alte subven iiț

4.1. Prima de activare

Încă un alt motiv să te înregistrezi ca omer! Dacă găse ti un loc de muncă i vei avea unș ș ș

contract de muncă pe minim 3 luni, ca omer indemnizat, ai dreptul la o primă de activare de 5ș 00 de

lei. Dacă în ultimele 12 luni ai lucrat la aceea i firmă unde te angajezi acum, această subven ie nuș ț

este valabilă pentru tine.

4.2. omerii mai în vârstăȘ

Cei care, după o perioadă de lucru, au devenit omeri indemniza i, iar în această perioadă auș ț

găsit un alt loc de muncă înainte de expirarea perioadei de alocare a indemniza ieiț  (ceea ce poate fi

între 6-12 luni, în func ie de perioada lucrată), primesc 30% din indemniza ia pentru lunile rămase.ț ț

4.3. Cazuri speciale

Angajatorii pot primi subven ii de 900 de lei în cazul în care angajează:ț

- omeri înregistra i care au îndeplinit 45 de aniș ț

- părin i omeri care î i cresc copiii singuri, nu au partenerț ș ș

- omeri pe termen lungș

- omeri care au mai pu in de 5 ani până la pensionareș ț

- angajatorii care angajează persoane cu dizabilită i, cu toate că nu au asemenea obliga ie socială,ț ț

sau dacă au, angajează peste limita aferentă obliga iei fa ă de persoanele cu dizabilită iț ț ț

- tinerii NEET3: tinerii între 16-24 de ani care nu au loc de muncă, nu frecventează nici un fel de

studii i nici nu participă la vreo formare profesională.ș

3 NEET – No employment, education or training
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omer pe termen lung:Ș
Persoană care a îndeplinit vârsta de 25 de ani iș
este omer înregistrat de minim 12 luni,ș
sau persoana între 16-25 de ani, care este omerș
înregistrat de minim 6 luni.



Sperăm că informa iile de mai sus v-au fost de folos i a i primit răspuns la întrebările voastre.ț ș ț

Pentru  eventualele  întrebări,  contacta i  Agen ia  de  Dezvoltare  Jude eană  Harghita  sau  Agen iaț ț ț ț

Jude eană pentru Ocuparea For ei de Muncă ( A.J.O.F. M.).ț ț
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Agen ia de Dezvoltare Jude eanăț ț

Harghita

Sediul: Miercurea Ciuc, Pia a Libertă iiț ț
nr. 5 (Consiliul Jude ean Harghita)ț
Telefon: 0266-207784
Email: office@investinharghita.ro

A.J.O.F. M.

Sediul: Miercurea Ciuc, b-dul. Frăției nr. 2
Telefon: 0266 313 423
E-mail: ajofm@hr.anofm.ro


