Facilităţi acordate angajaţilor
Nr.
Crt

Tipul
facilitatii

Perioada de
acordare

Suma
acordata

Actul normativ

Obs.

Art.73 ^2
L 76/2002
modificata

-se acorda somerilor înregistraţi la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care
nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care
se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare
de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru
ocuparea forţei de munca;
-se acorda daca persoanele nu au mai fost in raporturi de
munca sau de serviciu cu angajatorii la care se incadreaza in
ultimele 12 luni;
-se acorda aceasta suma si daca angajatului ii
inceteaza raportul de munca la primul angajator si se
incadreaza la un alt angajator in perioada de acordare a
acestei sume in termen de 30 de zile calendaristice in
aceleasi conditii;
- nu se cumulează cu prima de inserţie şi cu prima
de instalare, prevăzute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art.
75;
-se cumuleaza cu prima de incadrare de la art. 74;
-cererea trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data
incadrarii in munca.

1.000 lei,
neimpozabila,
acordata in 2
transe, astfel:

1

Prima de
activare

la cerere

1. o tranşă
egală cu 50%
din cuantumul
stabilit, la
data angajării
2. o tranşă
egală cu 50%
din cuantumul
stabilit, după
expirarea
perioadei de
3 luni de
la angajare.

Nr.
Crt

2

Tipul
facilitatii

Primă de ins
erţie
acordata
absolvenţilor
înregistraţi
la AJOFM

Perioada de
acordare

la cerere

Suma
acordata
de 3 ori
valoarea
indicatorului
social
de referinţă în
vigoare la
data
încadrării,
acordata în
două tranşe,
astfel:
1.o tranşă
egală cu 50%
din cuantumul
stabilit, la
data angajării
2.o tranşă
egală cu 50%
din cuantumul
stabilit, după
expirarea
perioadei de
12 luni de
la angajare

Actul normativ

Obs.

ART. 73^1
L. 76/2002
modificată

- se acordă absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi
absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani,
care, în termen de 60 de zile de la absolvire,
se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare
de 12 luni;
- dacă cererea a fost depusă în termen de maxim 60 de zile de
la angajare;
- să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu la data
absolvirii precum si în perioada cuprinsă între absolvirea
studiilor şi încadrarea în muncă;
- să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu cu
angajatorul în ultimii 2 ani de la data angajării,cu excepţia
situaţiei in care, pentru persoanele respective, aceşti
angajatori au beneficiat de stimulent financiar in condiţiile
Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă
a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;
- în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării
dreptului, nu au fost admişi într-unul dintre nivelurile de
învăţământ, conform prevederilor legale;
-se acorda
aceasta
suma
si
daca
angajatului
ii
inceteaza raportul de munca la primul angajator si se
incadreaza la un alt angajator in perioada de acordare a
acestei sume in termen de 30 de zile calendaristice in
aceleasi conditii.

