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AJOFM IAȘI

"Măsuri active cu impact în 
rândul angajatorilor 

-
angajarea tinerilor 

absolvenţi (A) şi a şomerilor 
peste 45 de ani (B)"
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SUBVENȚII ACORDATE

(A) Pentru ABSOLVENŢI

Angajatorii care încadrează în muncă, pe 
durată nedeterminată, absolvenţi ai unor 
instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o 
perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent 
încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.

Angajatorii care încadrează în muncă pe 
durată nedeterminată, absolvenţi din rândul 
persoanelor cu handicap primesc lunar, pe o 
perioadă de 18 luni, pentru fiecare absolvent 
încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.
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(B) Pentru ŞOMERI PESTE 45 ANI

Angajatorii care încadrează în muncă, pe 
perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă 
de peste 45 de ani primesc lunar, pe o 
perioadă de 12 luni, pentru fiecare 
persoană angajată, o sumă în cuantum de 
900 lei. 

SUBVENȚII ACORDATE
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CONDIŢII

� Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de 

muncă ale persoanelor prevăzute la punctele (A) şi (B)
cel puţin 18 luni de la data încheierii convenției cu 
AJOFM.

� Convenţia se încheie cu AJOFM în termen de 12 luni 

de la data absolvirii studiilor (A) / data angajării (B).

� Termenul de 12 luni este termen de decădere din 

dreptul de a beneficia de subvenţie.

� Data absolvirii studiilor - data de întâi a lunii următoare 

celei înscrise în diplomă, dacă în cuprinsul acestora nu 
se specifică o anumită dată de absolvire. 

� Şomerii peste 45 ani trebuie să fie înregistraţi la 

AJOFM anterior angajării.
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CONDIŢII

Nu beneficiază de subvenție:

�angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă 

absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ (A);

�angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu 

persoanele prevăzute la punctele (A) şi (B);

�angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de 

una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de 

administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una 

dintre facilităţi prevăzute la art. 80 şi la art. 85, pentru persoanele în 

situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de 

facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 

ani;

�angajatorii care la data solicitării acordării subvenției se află în situaţia 

de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, 

faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile 

suspendate sau restricţii asupra acestora.
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CONDIŢII

Angajatorii care încetează raporturile de muncă ale persoanelor 

prevăzute la punctele (A) şi (B), anterior termenului de 18 luni, sunt 

obligaţi să restituie, în totalitate, sumele încasate pentru fiecare 

persoană pentru care a încetat raportul de muncă, dacă încetarea 

acestora a avut loc din următoarele motive:

�încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b) (acordul 

părților) din Codul Muncii;

�încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 lit. d) şi e)

(constatare nulitate contract de muncă; dispunere reintegrare în 

muncă în baza unei hotărâri judecătorești) din Codul Muncii;

�încetarea raportului de muncă în temeiul art. 61 lit. d) (salariatul nu 

corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat) din 

Codul Muncii;

�încetarea raportului de muncă în temeiul art. 65 (desfiinţarea locului 

de muncă de către angajator) din Codul Muncii.
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DATE STATISTICE - (A)

Anul Absolvenţi Convenţii

2015 1114 863

2016 992 791

2017 981 770
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DATE STATISTICE - (B)

Anul Şomeri peste 45 de ani Convenţii

2015 1194 707

2016 1122 654

2017 1061 680



Plăţi măsuri de stimulare a ocupării forţei de 
muncă în perioada 2015 - 2017 
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ALOCĂRI BUGETARE

Nr.crt. Exercitiul 

bugetar
Credite bugetare 

aprobate -lei-

Plati efectuate  - lei % de executie

0 1 2 3

4 = 

col.3/col.2*100

1 2.017 8.605.000 8.604.081 99,99

2 2.016 7.151.000 7.133.988 99,76

3 2.015 7.517.000 7.515.913 99,99



� Art.95 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

Măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit 
dispoziţiilor legale, încheierea de contracte sau convenţii cu agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă, se acordă în limita sumelor aprobate în bugetul 
asigurărilor pentru şomaj cu această destinaţie, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

� Art.4, alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice 

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de 
angajament şi creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se 
ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu 
pot fi depăşite.

� Art. 71 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice 

Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
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CONDIŢII ALOCĂRI BUGETARE



Vă mulţumim
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