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NOTA DE INFORMARE LA ACORDAREA SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE 

privind unele drepturi si obligatii ale persoanelor beneficiare de prevederile Legii 76 / 2002 

actualizata 
 

Pentru a putea beneficia de indemnizatie de somaj, salariatii concediati trebuie sa indeplineasca 

cumulativ urmãtoarele condiţii: 

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergãtoare datei înregistrãrii 

cererii;  

b) nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât 

valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare. Persoanele care realizeaza venituri din 

activitati autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizatie de somaj daca dovedesc ca acele 

venituri nu depasesc lunar valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data cererii (500 

lei); 

c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii; 

d) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca in a cãror raza teritorialã îşi au 

domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, dacã au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in 

acea localitate. 

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care: 

 nu realizeaza stagiu minim de 12 luni in ultimele 24 de luni premergãtoare datei înregistrãrii cererii 

(cand in ultimii doi ani au lucrat numai cu norma partiala de pana la 4 ore/zi)  

 beneficiaza de pensie de invaliditate  

In vederea stabilirii drepturilor la indemnizatia de somaj, persoanele concediate trebuie sa se 

prezinte la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul cu actele 

conform anexei 

Indemnizaţia de şomaj se acordã de la data incetarii contractului individual de munca, dacã cererea 

este înregistratã la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în termen de 10 de zile de la aceastã datã. 

Dacã cererea este înregistratã dupã expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de 

la data incetarii contractului individual de munca, indemnizaţia de şomaj se acordã începând cu data 

înregistrãrii cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decãdere din drepturi. 

Indemnizaţia de şomaj se acordã şomerilor, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul 

de cotizare, dupã cum urmeazã: 

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an; 

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani; 

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani*). 

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o sumã acordatã lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de 

stagiul de cotizare, dupã cum urmeazã: 

a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru 

persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an; 
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b) suma prevãzutã la lit. a) la care se adaugã o sumã calculatã prin aplicarea asupra mediei salariului 

de bazã lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în 

funcţie de stagiul de cotizare. 

Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, sunt: 

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani; 

b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani; 

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani; 

d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani. 

Persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj au urmãtoarele obligaţii: 

a) sa se prezinte lunar, pe baza programãrii sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru 

ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin in vederea încadrãrii in 

munca; 

b) sa comunice in termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate 

orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor; 

c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocupãrii si de formare profesionalã oferite de agenţia 

pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate; 

d) sa caute activ un loc de munca. 

e) sã înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncã la care sunt înregistrate apariţia 

stãrii de incapacitate temporarã de muncã şi datele de identificare, respectiv numele medicului 

prescriptor şi unitatea în care funcţioneazã acesta, în termen de 24 de ore de la data acordãrii 

concediului medical. În situaţia în care apariţia stãrii de incapacitate temporarã de muncã a 

intervenit în zile declarate nelucrãtoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizeazã în zile 

declarate nelucrãtoare, persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a 

înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncã la care sunt înregistrate, în prima zi lucrãtoare.  

Nu beneficiazã de indemnizaţie de şomaj persoanele care, la data solicitãrii dreptului, refuzã un 

loc de muncã potrivit pregãtirii sau nivelului studiilor sau refuzã participarea la servicii pentru stimularea 

ocupãrii şi de formare profesionalã oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã. 

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. 

Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în cãutarea unui loc de muncã se realizeazã de cãtre 

Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã, în principal, prin:  informarea şi consilierea 

profesionalã,  medierea muncii; formarea profesionalã; consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei 

activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; completarea veniturilor salariale ale 

angajaţilor; stimularea mobilitãţii forţei de muncã. 

Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor 

Persoanele cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj potrivit legii şi care se angajeazã 

pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a angajãrii, le 

înceteazã plata indemnizaţiei de şomaj beneficiazã, din momentul angajãrii pânã la sfârşitul perioadei 

pentru care erau îndreptãţite sã primeascã indemnizaţia de şomaj, de o sumã lunarã, acordatã din 

bugetul asigurãrilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilitã şi, 

dupã caz, reactualizatã conform legii. Nu beneficiazã de aceste sume persoanele care se încadreazã la 

angajatori cu care au fost în raporturi de muncã sau de serviciu în ultimii 2 ani, precum şi persoanele 

pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendatã potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, 
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ca urmare a schimbãrii duratei contractului individual de muncã, plata indemnizaţiei de şomaj înceteazã 

potrivit art. 44 lit. a). 

Stimularea mobilitatii forţei de munca 

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează 

în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care 

îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare pe o perioadă de 12 luni, 

neimpozabilă in cuantum care se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu 

numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se 

realizează încadrarea în muncă. 

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează 

în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea 

în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc 

reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de 

instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire 

în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz. Prima de instalare se 

acordă în cuantum diferenţiat, astfel: 

a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi 

care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi 

schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa; 

b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc 

reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia 

în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere. 

În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare prevăzute la alin. 

(1), unul va primi suma prevăzută la alin. (2) lit. a), iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum 

de 3.500 lei. 

Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3), în situaţia în care angajatorul sau autorităţile publice 

locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale 

angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel: 

a) 3.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a); 

b) 6.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b); 

c) 3.500 lei pentru fiecare soţ aflat în situaţia prevăzută la alin. (3). 

Prima de încadrare şi prima de instalare, denumite în continuare prime de mobilitate, nu se 

cumulează. 

Primele de mobilitate se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul 

domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se 

actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice. 

Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, 

pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. 

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează 

în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea 
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în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc 

reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia beneficiaza de o primă de 

relocare, neimpozabilă, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu 75% din suma destinata 

asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de 

lei. Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea in 

situatia in care sunt persoane singure sau impreuna cu familiile acestora nu depasesc suma de 5000 

lei/luna. 

Subvenţionarea locurilor de munca 

In vederea cresterii interesului angajatorilor si in acest fel si a sanselor de incadrare in munca a 

somerilor, prin lege sunt asigurate o serie de masuri de stimulare. In acest sens se pot subventiona in 

anumite conditii si pentru anumite categorii de persoane, locurile de munca, se pot acorda credite in 

conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca si se pot acorda unele facilitati.  

Astfel, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 

45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată 

sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste 

categorii, o sumă în cuantum de 2250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu 

cel puţin 18 luni. 

De facilităţile prevăzute la alinineatul anterior beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul 

de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum 

şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată 

persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. 

Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, 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, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată 

parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o 

sumă în cuantum de 2250 lei. 

Angajatorii care încadreazã în muncã persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate 

pe o perioadã de cel puţin 6 luni de la data angajãrii, beneficiazã de reducerea sumei reprezentând 

contribuţia datoratã de angajator la bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 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 prevazute mai 

sus, din numarul scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv. 

Locurile de munca vacante la nivelul judetului CLUJ pot fi vizualizate accesand urmatorul link: 

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0 / ANOFM – Sediul Central / AJOFM Cluj / 

Persoane fizice / locuri de munca vacante. 

Informatii suplimentare privind drepturile si obligatiile somerilor si documentele necesare le puteti 

obtine la tel. 0264-596923 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi  de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General 

privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.  

ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar 
în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016. 
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