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Comunicat de presă
Prima de încadrare de care beneficiază absolvenții instituțiilor de
învățământ și a școlilor speciale
În conformitate cu prevederile art,73^1,aliniat1 din Legea 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de
muncă cu modificările și competările ulterioare, absolvenții instituțiilor
de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minim 16 ani,
inregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în situația în
care angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12
luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de
încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la
data încadrării (500lei).
Acest drept se acordă absolvenților care îndeplinesc cumulative
următoarele condiții:
 Sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ sau a școlilor special,
în vârstă de minim 16 ani, înregistrați la agențiile pentru ocuparea
forței de muncă județene, în a căror rază teritorială își au
domiciliul sau, după caz reședința;
 Nu se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă
sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 La data solicitării drepturilor nu urmează o formă de învățământ;
 Angajatorii nu au obligația , potrivit legii, de a-I incadra în muncă;
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 Plata indemnizației de șomaj nu a fost suspendată potrivit art.45
alin.(1) lit.c) din lege, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei
contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj
încetează potrivit art.44 lit.a);
 Nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă
între absolvirea studiilor și încadrarea în muncă;
Drepturile se acordă numai dacă persoanele îndreptățite vor depune la
agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană unde se află în
evidență, in termen de maximum 60 de zile de la data angajării,
documentele prevăzute de lege.
Actele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art.73^1,
alin.1 din Legea 76/2002 cu modificările și competările ulterioare se
pot consulta pe si-tul AJOFM Satu Mare www.satumare.anofm.ro
secțiunea –Drepturi șomeri.
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