
                                                                                                                          

 

CARTA CLIENTULUI 

 
 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca este o institutie publica, cu personalitate 
juridica, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, a carei organizare si 
functionare este reglementata de Legea nr. 202 din 22 mai 2006. Oiectivele Agentiei Nationale sunt in 
principal urmatoarele : 
- stimularea ocuparii fortei de munca si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca; 
- prevenirea somajului; 
- participarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca la serviciile de formare profesionala; 
- asigurarea egalitatii de sanse pe piata interna a fortei de munca si combaterea oricaror forme de 
discriminare pe piata muncii; 
- cresterea incluziunii sociale 
- protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj. 
 La nivel judetean Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura 
implementarea masurilor de prevenire a somajului, protectia sociala a persoanelor neincadrate in 
munca, organizeaza si coordoneaza activitatea de ocupare si formare profesionala a fortei de munca.  
 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munnca Bistrita-Nasaud are sediul in 
municipiul Bistrita, str. Garii, nr. 2-4, este reprezentatata de catre RÂPAN OTILIA in calitate de director 
executiv precum si de catre MANEA ALEXANDRU CATALIN in calitate de director executiv adjunct. 
  
 Datoria primordiala a intregului personal din AJOFM BISTRITA-NASAUD este sa cunoasca 
si sa aplice cerintele legislatiei in vigoare si sa adopte o atitudine dinamica, orientata pe 
cresterea satisfactiei clientului si imbunatatirea continua a propriei activitati. 
  

 LEGEA nr. 76 din 16 ianuarie 2002  privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare este o lege moderna, 
europeana care pune accentul pe masurile active, destinate cresterii gradului de ocupare a fortei de 
munca si reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate in vederea 
protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de 
munca la cerintele pietei muncii.  
 In Romania fiecarei persoane ii sunt garantate dreptul de a-si alege liber profesia si locul 
de munca, precum si dreptul la asigurarile pentru somaj. 
Masurile prevazute de Legea 76/2002 au drept scop realizarea urmatoarelor obiective pe piata 
muncii: 
a) prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia; 
b) incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca; 
c) sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei; 
d) asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii; 
e) stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca; 
f) stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca; 
g) imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geografice; 
h) cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimbarilor structurale care se produc in economia 
nationala; 
i) protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj. 
In aplicarea prevederilor Legii nr. 76/2006 sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice, de 
rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex si varsta…..(legea 
discrimninarii)  
Masurile si drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor categorii de persoane defavorizate nu 
constituie discriminare in sensul celor mentionate. 
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Termenii si expresiile de mai jos cuprinse in textul Legii nr. 76/2002 au urmatoarele semnificatii: 
Angajator - persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori 
sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in 
strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii; 
Loc de munca - cadrul in care se desfasoara o activitate din care se obtine un venit si in care se 
materializeaza raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de serviciu; 
Persoana in cautarea unui loc de munca - persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de 
munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei 
raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, 
acreditat in conditiile legii; 
Somer - persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor 
de pensionare; 
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci; 
c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, 
venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare; 
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca. 
Somer inregistrat - persoana care indeplineste cumulativ conditiile prevazute l mai sus si se 
inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, 
dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de 
lege, in vederea obtinerii unui loc de munca. 
Stagiu de cotizare - perioada in care s-a platit contributia de asigurari pentru somaj atat de catre 
asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat; 
Asigurat - persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii, si este asigurata pentru riscul pierderii 
locului de munca, prin plata contributiei de asigurari pentru somaj; 
Indemnizatie de somaj - o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de 
munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar 
si care nu s-au putut incadra in munca;  
Masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca - acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor 
in cautarea unui loc de munca si, in mod deosebit, a somerilor pentru a dobandi statutul de persoana 
ocupata. 
 Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, 
respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, in 
caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile 
lucratoare de la vacantarea acestora. 
Furnizorii de servicii de ocupare acreditati au obligatia de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea 
fortei de munca in a caror raza isi au sediul date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca. 
 
I.Categorii de beneficiari ai Legii nr. 76/2002 

Sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii: 
- au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c) si anume: „ nu are loc de munca, nu 
realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat salariul de 
baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare”; 
- nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea 
stagiului militar; 
- ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia; 
- au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii; 
- cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform 
legii; 
- nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie. 

In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii sunt persoanele care se pot gasi 
in una dintre urmatoarele situatii: 
- le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile 
lor; 
- le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor; 
- le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca 
sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului; 
- a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul 
din motive neimputabile lor; 
- le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor; 



- au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati 
autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ce li s-
ar fi cuvenit potrivit legii; 
- au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit 
capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca; 
- le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de 
suspendare a acestora, potrivit legii; 
- reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile 
la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care 
au preluat patrimoniul acestora; 
- le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile. 

Sunt asimilate somerilor persoanele care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea 
unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar, daca indeplinesc urmatoarele 
conditii:  
- sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de 
zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale; 
- sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu 
au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale; 

 
II.Categorii de asigurati 

 
In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice, 
denumite in continuare asigurati. Asiguratii pot fi: 
- cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii, cu 
exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari; 
- cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile legii; 
- cetateni straini sau apatrizi care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt 
incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile legii. 
Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa 
beneficieze de indemnizatie de somaj, conform prezentei legi. 

In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: 
- persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract 
de munca temporara, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari; 
- functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire; 
- persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii 
executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului; 
- militarii angajati pe baza de contract; 
- persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator; 
- alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in 
una dintre situatiile mai sus mentionate. 

Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi, urmatoarele 
persoane: 
- asociat unic, asociati; 
- administratori care au incheiat contracte potrivit legii; 
- persoane autorizate sa desfasoare activitati independente; 
- membri ai asociatiei familiale; 
- cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii; 
- alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in 
una dintre situatiile mentionate. 
 
 Persoanele care se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, pot incheia contract de 
asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au 
domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public 
de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. 
 Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute mai sus, nu poate fi mai mic decat 
salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. 

III. Indemnizatia de somaj 



Somerii prevazuti la art. 17 alin. (1) din Legea 76/2002 si mentionati la „Categorii de beneficiari”, 
beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 
- au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii 
cererii; 
- nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul 
de baza minim brut pe tara garantat in plata; 
- nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii; 
- sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul 
sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate. 
 La stabilirea perioadei de 24 de luni (perioada ce se are in vedere la stabilirea stagiului de 
cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii), nu se 
iau in calcul: 
- perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate 
temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile; 
- perioada de pensionare pentru invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni, pentru persoanele care 
au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care ulterior, au redobandit 
capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca; 
- perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului 
pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele carora le-au incetat raporturile de munca sau 
de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora potrivit legii ; 
- perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a 
hotararii judecatoresti de reintegrare in munca, daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni, pentru 
persoanele pentru care reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai 
este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a 
activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora; 

 

 
 Pentru persoanele incadrate cu contract individual de munca cu timp partial, stagiul de 
cotizare se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate in 
baza contractelor individuale de munca cu timp partial. 
Pentru persoanele incadrate cu contract de munca temporara, stagiul de cotizare se stabileste in functie 
de durata fiecarei misiuni, respectiv de timpul cat persoanele se afla la dispozitia agentului de munca 
temporara, intre misiuni. 
 Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la 
bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita, reorganizare 
judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-a 
achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora. 
 Somerii prevazuti la art. 17 alin. (2) din Legea nr 76/2002, beneficiaza de indemnizatii de somaj 
daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 
- sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul; 
- nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venturi mai mici decat 
indemnizatia de somaj; 
- nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii. 

 Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu suspendate, cu 
exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de 
zile, stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadei de asigurare realizata 
inainte de suspendare cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii. 

 Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea drepturilor de somaj prevazute de Legea nr. 
1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile 
ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se asimileaza cu stagiul de cotizare. 
 Dovada vechimii in munca (recunoscuta pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2002), se 
face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege. 
 Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se face de 
catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca. 
 Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au platit 
contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania, precum si in alte 
tari, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte. 
Drepturile cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania se pot transfera in tarile in care 



asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii 
internationale la care Romania este parte. 
 Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din 
Romania, pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale 
la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a 
convenit. 
 
 Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la art. 17 din Legea 76/2002, la cerere, 
dupa caz, de la data: 
- incetarii contractului individual de munca sau a contractului de munca temporara; 
- incetarii raporturilor de serviciu; 
- incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese; 
- expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract; 
- incetarii calitatii de membru cooperator; 
- incetarii contractului de asigurare pentru somaj; 
- incetarii motivului pentru care au fost pensionate; 
- incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;  
- ramanerii definitive a hotararii judecatoresti; 
- incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile; 
- expirarii perioadei de 60 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. a); 
- absolvirii, pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b); 
- expirarii perioadei de 30 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. c). 
 Indemnizatia de somaj se acorda de la data mentionata mai sus, daca cererea este 
inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 10 de zile de la aceasta 
data. 
Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai tarziu de 12 
luni de la incetarea activitatii , indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii 
cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi. 
 Indemnizatia de somaj se acorda somerilor (persoane care nu au loc de munca, nu realizeaza 
venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat salariul de baza minim 
brut pe tara garantata in plata in vigoare) pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de 
cotizare, dupa cum urmeaza: 
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an; 
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani; 
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. 
 

 Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in 
functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza: 
a) 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acestuia, 
pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an; 
b) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de 
baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de 
stagiul de cotizare. 
Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazute lit. b), sunt: 
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani; 
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani; 
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani; 
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani. 
Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la 
determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de 
cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj. 

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor ( – absolventi ai institutiilor de invatamant in varsta de 
minim 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zilede la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca- si 
– persoane care inainte de efectuarea stagiului militar nu au fost incadrate in munca si care intr-o 
perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca) - pe o perioada de 6 
luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut 
pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acesteia. Pentru somerii – absolventi ai 
institutiilor de invatamant indemnizatia de somaj se acorda o singura data, pentru fiecare forma de 
invatamant absolvita.  
 Indemnizatia de somaj se plateste lunar in cuantumul mentionat mai sus, iar pentru fractiuni de 



luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna 
respectiva. 

Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza: 
a) la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni; 
b) la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat salariul de 
baza minim brut pe tara garantat in plata; 
c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente 
sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat salariul 
de baza minim brut pe tara garantat in plata; 
d) la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de 
munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu; 
e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare 
profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei; 
f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni; 
g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei 
anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila; 
h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni; 
i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni; 
j) in cazul decesului beneficiarului; 
k) la expirarea termenelor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3) din Legea 76/2002; 
l) la expirarea termenelor prevazute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1)din Legea 76/2002; 
m) la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul persoanelor asimilate somerilor, prevazute la art. 
17 alin. (2) lit. a) si b) din aceeasi lege. 

Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza: 
a) la data la care nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. a); 
b) pe perioada indeplinirii obligatiilor militare; 
c) la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni; 
d) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei; 
e) pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate 
de pana la 12 luni; 
f) la data pensionarii pentru invaliditate; 
g) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de 
maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 
ani in cazul copilului cu handicap; 
h) pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in 
perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire 
profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale; 
i) pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii. 
 Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile mentionate la litera a), se face de la data 
depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii. 
 Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile prevazute la literele- b)-i), se face de la data 
depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei 
care a condus la suspendare. 
 Perioada de suspendare prevazuta face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de 
somaj. 
 Sumele platite fara temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create in 
conditiile prezentei legi se recupereaza de la persoanele care le-au primit in mod necuvenit, pe baza 
deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titluri executorii. 
 Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatie de somaj se recupereaza de la beneficiari in 
termenul general de prescriptie legal. 
 Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat si in 
sistemul asigurarilor sociale de sanatate si beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru 
asiguratii acestor sisteme. 
Contributia pentru asigurarile sociale de stat si contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se 
suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se vireaza caselor de asigurari respective de catre 
agentiile pentru ocuparea fortei de munca. 
 Drepturile de asigurari sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj se 
suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. 

IV. Masuri pentru prevenirea somajului 



 In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea 
competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza 
planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, 
derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din 
bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare 
profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat. 
Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta pentru derularea unui singur program de formare 
profesionala in cursul unui an. 
In sensul Legii nr. 76-2002, constituie servicii de preconcediere, in principal, urmatoarele 
activitati: 
a) informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de 
ocupare si de formare profesionala; 
b) plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a 
unui loc de munca; 
c) reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata; 
d) sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului. 
 De serviciile de preconcediere prevazute pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de 
riscul de a deveni someri. 
 
Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca 
 
A.Servicii specializate 
 Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca vizeaza: 
- cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca; 
- stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca. 
 Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca se adreseaza atat persoanelor in cautarea 
unui loc de munca, cat si angajatorilor si sunt realizate prin servicii specializate, furnizate de agentiile 
pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii din sectorul public sau privat. 
 Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pot sa presteze, pe 
baza de contracte incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, servicii finantate din bugetul 
asigurarilor pentru somaj, numai daca sunt acreditati. 
 Acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, se face 
de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 
 Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, 
finantate din alte fonduri decat bugetul asigurarilor pentru somaj, numai daca sunt acreditati de catre 
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 
 Nu se supun acreditarii de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 
furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca din statele membre 
ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European care au fost supusi unei astfel de conditii 
in statul de origine sau de provenienta. 

B.Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca 
 
 Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de 
catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, in principal, prin: 
a) informarea si consilierea profesionala; 
b) medierea muncii; 
c) formarea profesionala; 
d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri; 
e) completarea veniturilor salariale ale angajatilor; 
f) stimularea mobilitatii fortei de munca. 
 Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se poate realiza de 
catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si prin promovarea unor programe speciale in 
parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat. 

1. Informarea si consilierea profesionala 

 Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit 
persoanelor in cautarea unui loc de munca, care au ca scop: 
- furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor; 
- evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale; 
- dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii 



de catre acestea a deciziei privind propria cariera; 
- instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca. 
 Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se 
realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite, la 
cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca sau in cadrul job-cluburilor organizate de agentiile 
pentru ocuparea fortei de munca. 
Consilierea profesionala si instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de 
prezentare la interviuri in vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei, in 
cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altor forme organizate 
de instruire. 

2.Medierea muncii 

 Medierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu 
persoanele in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. 
Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se acorda gratuit de catre 
agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau in: 
a) informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, 
afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca; 
b) mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de 
locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul; 
c) preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu 
pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora. 
 Somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agentiile 
pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii si, in cazul neincadrarii 
in munca, sa reinnoiasca cererea la 6 luni. 
 Medierea muncii se poate realiza si contracost de catre furnizori de servicii specializate, din 
sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 

3. Formarea profesionala 
 Persoanele in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care 
sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si 
reintegrarii pe piata muncii. 
 Programele de formare profesionala asigura, conform legii, initierea, calificarea, recalificarea, 
perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca. 
Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face tinandu-se seama de 
cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile 
individuale ale persoanelor respective. 
 Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de 
munca sunt: cursuri, stagii de practica si specializare, precum si alte forme, in conditiile legii. 
 Accesul la programele de formare profesionala se face in urma activitatii de informare si 
consiliere profesionala sau de mediere. 
Persoanele prevazute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f)din Legea 76/2002 (si anume persoanele care: nu 
au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai 
mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare;nu au putut ocupa loc de 
munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar; ocupa un loc 
de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia; au obtinut statutul de refugiat sau alta 
forma de protectie internationala, conform legii; cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in 
munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii; nu au putut ocupa loc de munca dupa 
repatriere sau dupa eliberarea din detentie), precum si persoanele care desfasoara activitati in mediul 
rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe 
tara garantat in plata si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca 
beneficiaza, in mod gratuit, de servicii de formare profesionala. 
 Serviciile de formare profesionala se asigura, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul 
angajatorului, sau la cererea angajatorului, si pentru persoanele aflate in urmatoarele situatii: 
a) au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea 
varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap; 
b) au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar; 
c) au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru 
invaliditate. 
Aceste prevederi se aplica in cazul in care cererea este formulata in termen de 12 luni de la data reluarii 
activitatii persoanelor, o singura data pentru fiecare situatie. 



 Persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de 
executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru 
ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cheltuielile necesare pregatirii 
profesionale fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj. 
Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, care beneficiaza in mod gratuit de servicii de 
formare profesionala, au urmatoarele drepturi: 
a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului si sa sustina, gratuit, de cel 
mult doua ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia; 
b) sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale; 
c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice; 
d) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe 
mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 
4 deplasari in cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile 
prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific 
deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul 
localitatii, in interesul serviciului, precum si de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pe 
traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregatire. 
e) sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului. 
 Pentru traseele prevazute la lit. d), pentru care nu se elibereaza abonamente, persoanele au 
dreptul sa beneficieze de decontarea biletelor de calatorie pe mijloacele de transport in comun. 
Persoanele, care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 
50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cat participa la pregatirea profesionala sa beneficieze de 
cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare 
pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si 
detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului. 
 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si furnizorii de servicii de formare 
profesionala autorizati pot organiza cursuri de calificare, recalificare, perfectionare si specializare si 
pentru ocupatii sau meserii neincluse inca in Clasificarea ocupatiilor din Romania, numai dupa ce au 
obtinut avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. 
 
4. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei 
afaceri 

 Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei 
afaceri se acorda, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, 
de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta. 
Serviciile prevazute pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de firme 
private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate in aceste domenii, cu care agentiile 
incheie contracte in conditiile legii. 
 Aceste servicii se acorda gratuit: 
a) persoanelor prevazute la art. 16 din Legea nr.76/2002, o singura data, pentru fiecare perioada in care 
se afla in cautarea unui loc de munca; 
b) persoanelor care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj, o singura data, pentru 
fiecare perioada in care au calitatea de asigurat; 
c) studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru 
somaj, in conditiile prezentei legi. 

 
5. Completarea veniturilor salariale ale angajatilor 
 
 Persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Legea nr.76/2002 carora li s-a stabilit 
dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, 
conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de 
somaj beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite 
sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, acordata din bugetul asigurarilor pentru 
somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, 
reactualizata conform legii. 
 Persoanele prevazute mai sus beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioada 
pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul 
angajator si se incadreaza la un alt angajator. 
Suma platita din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cuantumul mentionat pana la sfarsitul perioadei 
pentru care persoana era indreptatita sa primeasca indemnizatia de somaj. 



 
 Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 
16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu 
program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor 
pentru somaj, de o prima egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in 
vigoare la data incadrarii. 
 Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de 
acordare a indemnizatiei, in conditiile mentionate, 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 acorda 
absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 
12 luni de la data angajarii. 
 
 

6. Stimularea mobilitatii fortei de munca 

 Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, 
potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au 
domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, 
egala cu nivelul a doua salarii minime brute pe tara in vigoare la data acordarii. 
 
 Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit 
legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, 
acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a 7 salarii minime brute pe tara in 
vigoare la data instalarii. 
 
C. STIMULAREA ANGAJATORILOR PENTRU INCADRAREA IN MUNCA A SOMERILOR 

Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se realizeaza prin: 
a) subventionarea locurilor de munca; 
b) acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca; 
c) acordarea unor facilitati. 

1. Subventionarea locurilor de munca 

 Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii 
de invatamant sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor 
pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare 
absolvent: 
a) 1 salariu de baza minim brut de tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului 
inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii; 
b) 1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de 
invatamant secundar superior sau invatamant postliceal; 
c) 1,5 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de 
invatamant superior. 
 In sensul prevederilor Legii 76/2002, prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege 
persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de 
invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat 
sau acreditat in conditiile legii. 
 Absolventii incadrati in conditiile Legii nr. 76/2002 ( in perioada celor 3 ani) pot urma o forma de 
pregatire profesionala, organizata de catre angajator, in conditiile legii,iar cheltuielile necesare pentru 
pregatirea profesionala a acestor persoane vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul 
asigurarilor pentru somaj. 
Angajatorii care au mentinut raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor incadrati in conditiile 
Legii nr. 76/2002 cel putin 3 ani de la data incheierii conventiei primesc, pentru fiecare an de continuare 
a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale 
datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii. Acest ajutor financiar poate fi 
acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data expirarii perioade de 3 ani. 
 Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale, 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari 
sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj. 
 



 Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 
45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti, pe 
o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta 
persoanelor incadrate din aceste categorii, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare 
persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat 
in plata, in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. De 
aceste facilitati , cu exceptia contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de angajator 
pentru persoanele respective, beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, nu au 
obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, daca incadreaza in munca pe 
durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 
ani. 
Subventionarea locurilor de munca vacante pentru incadrarea in munca, in conditiile aliniatului 
precedent, a persoanelor cu handicap nu poate depasi 60% din costurile salariale ale 
angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap incadrate 
in munca. 
 
 Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de 3 ani de la data 
angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare 
a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, 
beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma 
egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare, acordata din bugetul asigurarilor 
pentru somaj. 
 
2. Acordarea de credite in conditii avantajoase 

 Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si 
mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de 
persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii 
avantajoase. 
 Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de 
munca ce vor fi create, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie 
de maximum 6 luni si, respectiv, un an pentru asigurarea productiei, cu o dobanda de 50% din dobanda 
de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. 
In judetele in care rata medie anuala a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara, 
comunicata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, creditele se acorda in anul 
calendaristic urmator cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. 
Beneficiaza de credite, in conditiile legii, cu dobanda prevazuta mai sus si persoanele in varsta de pana 
la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie 
de invatamant superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, in conditiile legii. 
Creditele prevazute se corda si studentilor care infiinteaza sau dezvolta, individual sau impreuna cu alti 
studenti care indeplinesc conditiile mentionate, intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii 
familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoana fizica 
autorizata. 
Beneficiarii de credite acordate in conditiile Legii 76/2002, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 
a) sa aiba cel mult 249 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu; 
b) activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau in turism; 
c) pe cel putin 60% din numarul locurilor de munca nou-create prin infiintarea sau dezvoltarea de 
intreprinderi mici si mijlocii ori de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal provenind din randul 
somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca; 
d) personalul incadrat in conditiile prevazute la lit. c) sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani; 
e) locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite sa nu fie locurile de munca vacante, 
rezultate in urma incetarii raporturilor de munca a unor angajati in ultimele 12 luni premergatoare 
incheierii contractului de creditare. 
Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii 
familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoane 
fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor in conditii avantajoase. 
Pentru crearea de noi locuri de munca pentru someri, se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru 
somaj, de la capitolul "Imprumuturi", fonduri nerambursabile. 
Fondurile nerambursabile se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de 
locuri de munca ce vor fi create. 
Fondurile nerambursabile se acorda pentru infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, 
unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice 



autorizate, care isi desfasoara activitatea in localitati confruntate cu fenomene de saracie si excluziune 
sociala din cauza nivelului ridicat al somajului. 
Localitatile in care se vor acorda fondurile nerambursabile, precum si sumele ce vor fi alocate fiecarei 
localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor 
sociale de stat. Asociatiile familiale pot primi credite in conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile, 
proportional cu numarul membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod 
independent activitati economice, pentru finantarea propriului loc de munca. 
Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o 
perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand 
contributia de 0,5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj. 
Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta 
in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-
angajat in conditiile mentionate din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de 
munca din anul respectiv. 


