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AGENȚII ECONOMICI POT BENEFICIA  

DE SUBVENȚII PENTRU ANGAJAREA 

STUDENȚILOR SI ELEVILOR 

 
Aducem în atentia angajatorilor care încadrează în munca elevi și studenti, pe 
perioada vacanțelor, faptul că pot beneficia conform Legii 72/2007 la cerere, din 
bugetul asigurarilor pentru somaj, de un stimulent financiar lunar, egal cu 250 
lei, pentru fiecare elev si student angajat. Diferenta dintre stimulentul financiar 
lunar acordat si salariul realizat se suportă de catre angajator din fonduri 
proprii. 

Stimulentul financiar se acorda pe o perioada maxima de 60 de zile lucratoare 
într-un an calendaristic.  

Beneficiază de acest stimulent financiar angajatorii care incadreaza în muncă 
elevi și studenți în baza: 

* unui contract individual de munca pe durata 
determinată,egală sau mai mică decât durata vacanței,  
încheiat în conditiile legii, cu norma intreaga sau, dupa caz, cu 
timp partial; 

 

 unui contract de muncă temporara, numai daca durata 
misiunii de munca temporară este egala sau mai mica 
decat durata vacanței. 

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă 

încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe 

săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. 

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie SĂ 
încheie o convenţie cu Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, în 
termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.. 

Suma reprezentând stimulentul financiar se deduce de către angajator din 
contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, pe care acesta este 
obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru 
şomaj. 

 

Nu beneficiază de stimulentul financiar: 

 

-      angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de 

începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectiv 

 angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de 
stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioada de 60 de zile 
lucratoare în cursul anului calendaristic. 

 

Informații suplimentare se pot obtine la sediul A.J.O.F.M. 
Botosani, din str. Colonel Tomoroveanu nr.2, et.I cam.124. 
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Primul tău loc de muncă EURES 

 

Ești... 

 un tânăr cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de 
ani? 

 cetățean și rezident legal al unuia dintre cele 28 de state membre ale UE sau al unei țări AELS/SEE (Islanda și 
Norvegia)? 

 dornic să îți găsești un loc de muncă sau oportunități de formare în țara ta, însă nu reușești? 

 dispus să te muți într-o altă țară a UE, în Norvegia sau în Islanda cel puțin șase luni pentru un loc de muncă, 
un stagiu sau o ucenicie?" 

 

Dacă la toate aceste întrebări răspunsul este "da", atunci soluția pentru tine ar putea fi "Primul tău 
job EURES". 

Ce avantaje aș avea? 

"Primul tău loc de muncă EURES" este un program de mobilitate a forței de muncă al Uniunii Europene 
al cărui scop este de a-i ajuta pe tineri să își găsească un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie într-o 
altă țară a UE, în Norvegia sau în Islanda și pe angajatori să găsească forță de muncă calificată. 
Programul este menit să ajute la ocuparea unor posturi vacante pentru care este dificil de găsit forță de 
muncă de către tineri aflați în căutarea unui loc de muncă și de către persoane aflate în căutarea unor 
oportunități de formare la locul de muncă în întreaga Europă. 

Prin "Primul tău loc de muncă EURES" poți obține sprijin financiar pentru o deplasare în străinătate în 
vederea unui interviu, dar și pentru formare (de exemplu, cursuri de limbi străine), recunoașterea 
calificărilor sau cheltuielile de mutare. 

De ce calificări am nevoie? 

La programul „Primul tău loc de muncă EURES" pot participa candidați cu diferite niveluri de studii 
și/sau experiență profesională. 

Cum pot participa? 

Ghidul „Primul tău loc de muncă EURES" conține condițiile și regulile de participare. 

Mai jos găsiți linkurile către serviciile principale de ocupare a forței de muncă și serviciile lor partenere 
care oferă programul. Dacă în țara dumneavoastră nu există aceste servicii, puteți contacta una dintre 
organizațiile de pe lista de mai jos, de preferință serviciile principale de ocupare a forței de muncă. 

Pentru mai multe informații puteți consulta și lista serviciilor de ocupare a forței de muncă și a 

partenerilor lor de la nivelul UE. 
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Situatia statistica a  somajului inregistrat 
La sfarsitul lunii iunie 2016, un  număr total de 6.986 persoane sunt înscrise în evidentele  AJOFM Botoşani, din 

care 2.712  femei.  Din cele 6,986 persoane inregistrate, 948 persoane sunt şomeri indemnizati, iar 6.038 sunt 

persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi 

bănesti. Numărul şomerilor înregistraţi a crescut  fată de luna mai 2016 cu 115 persoane. 

Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienta situatia se prezinta astfel : din  948 

şomeri indemnizaţi, un număr de 933 beneficiază de indemnizaţie urmare disponibilizarilor curente si colective 

de personal  iar  15 persoane  beneficiază de indemnizaţie de şomaj urmare absolvirii unei forme de învăţământ. 

Situaţia şomajului pe şomeri 
indemnizati si neindemnizaţi la 
30.06.2016 la nivelul judetului se 
prezinta astfel : 

 

Fenomenul şomajului a cuprins toate 
categoriile de vârstă, dar cele mai 

afectate sunt persoanele cu vârste 
cuprinse între 40 – 55 ani şi care 
reprezintă 46,41% din totalul 
persoanelor aflate în evidenţă . 

 
   Evoluţia ratei şomajului înregistrat la nivelul judeţului Botoşani în perioada 01.01.2012-30.06.2016 se prezintă astfel : 

  total sub 
25 ani 

25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani peste 55 
ani 

total 6986 688 435 1.456 2.198 984 1.225 

RATA 
SOMAJ  ian. feb. 

mart
. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec. 

2012 4,14 4,17 3,72 3,37 3,16 3,06 3,59 3,87 3,93 4,06 4,21 4,56 

rata 
somajului 
2013 4,70 4,64 4,46 4,51 4,32 4,48 5,32 5,20 4,54 5,15 5,27 5,24 

rata 
somajului 
2014 5,53 5,38 5,10 4,45 4,44 4,53 4,90 4,88 4,87 4,75 4,80 4,85 

rata 
somajului 
2015 5,09 5,10 4,81 4,41 4,23 4,35 4,58 4,59 4,45 4,56 4,63 4,72 

rata 
somajului 
2016 4,72 4,68 4,64  4,46  4,50  4,57             

1677 1542 1212 1083 989 948

5538 5603 5867 5723 5882 6038

ian.2016 feb-16 mart.201 apr.2016 mai.2016 iun-16

Dinamica inregistrarii 
somerilor  indemnizati si 

neindemnizati in anul 2016

someri indemnizati someri neindemnizati



Str. Colonel Tomoroveanu, nr.2, 

loc. Botosani, jud.Botosani 

AGENTIA  JUDETEANA  PENTRU  OCUPAREA  FORTEI  DE  MUNCA  

BOTOSANI  
Telefon:  

0231 536791 

Fax: 0231 536793 

Tehnoredactare : Vranciuc Gabriela—inspector  

       

 
Facilităţi şi subvenţii pentru 
absolvenţi şi angajatorii acestora 

 

Absolvenţii de liceu şi de facultate sunt 
aşteptaţi la sediile agenţiilor teritoriale pentru 
ocuparea forţei de muncă pentru a se 
înregistra ca persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă. Potrivit prevederilor Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă(ANOFM) acordă o serie de servicii şi 
stimulente atât absolvenţilor cât şi societăţilor 
care încadrează persoane proaspăt ieşite de pe 
băncile şcolii. 

Absolvenţii care se înregistrează în evidenţele 
ANOFM ca persoane în căutarea unui loc de 

muncă pot beneficia de: servicii gratuite de mediere a muncii, informare şi consiliere profesională, servicii gratuite 
de formare profesională sau de asistenţă şi consultanţă pentru începerea unei afaceri proprii. 

Totodată, absolvenţii care reuşesc să se angajeze primesc şi stimulente financiare: prima de încadrare ca absolvent 
– 500 lei; prima de încadrare (dacă se angajează la o distanţă mai mare 50 km de localitatea de domiciliu -doar dacă 
este și beneficiar de indemnizaţie de şomaj); prima de instalare (dacă se încadrează într-o localitate alta decât cea de 
domiciliu şi urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul stabil -doar dacă este şi beneficiar de indemnizaţie de 
şomaj). 

În cazul în care încadrarea în muncă a absolvenţilor are loc în perioada în care este acordată indemnizație de şomaj, 
angajatul primeşte o sumă lunară egală cu indemnizaţia de somaj la care ar fi avut dreptul până la expirarea 
perioadei de acordare a acesteia, dacă nu ar fi avut loc încadrarea în muncă. 

De asemenea, în sprijinul absolvenţilor, potrivit Legii nr. 76/2002, se acordă subvenţii angajatorilor care încadrează 
în muncă absolvenţi în interval de 12 luni de la absolvire, indiferent dacă sunt sau nu beneficiari de indemnizaţie de 
şomaj. Aceste subvenţii se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul de studii: 500 lei/lună pentru absolvenţii 
învăţământului profesional; 600 lei/lună pentru absolvenţii de liceu (cu sau fără bacalaureat), sau absolvenţilor de 
studii superioare fără examen de licenţă; 750 lei/lună pentru absolvenţii de studii superioare cu examen de licenţă. 
Subvenţia se acordă timp de 12 luni de la data semnării convenţiei, iar angajatorul este obligat să menţină 
raporturile de muncă sau de serviciu timp de 18 luni. 

Toate aceste stimultente financiare se acordă la cerere, în termenele prevăzute de Legea nr. 76/2002. 

Reamintim că absolvenţii promoţiei 2016 se pot înregistra în evidenţele ANOFM ca persoane aflate în căutarea unui 

loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire. Depăşirea acestui termen atrage după sine anularea dreptului 

de a beneficia de indemnizaţie de şomaj.  

Pentru absolvenţii de liceu, termenul de 60 de zile se calculează de la data absolvirii liceului şi nu de la data 

susţinerii examenului de bacalaureat. 
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