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COMUNICAT DE PRESĂ
Ca urmare a modificării Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă prin O.U.G. nr. 17/2011, indemnizaŃia de
şomaj se va acorda de la data:
a) încetării raportului de muncă;
b) încetãrii raporturilor de serviciu;
c) încetãrii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d) expirãrii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaŃi pe baza de contract.
e) încetãrii calitãŃii de membru cooperator;
f) încetãrii contractului de asigurare pentru şomaj;
g) încetãrii motivului pentru care au fost pensionate;
h) încetãrii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncã sau de
serviciu;
i) rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti;
j) încetãrii activitãŃii desfãşurate exclusiv pe baza convenŃiei civile;
k) expirãrii perioadei de 60 de zile - sunt absolvenŃi ai instituŃiilor de învãŃãmânt, în
vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au
reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale;
l) absolvirii - sunt absolvenŃi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în
vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit
pregãtirii profesionale
m) expirãrii perioadei de 30 de zile - sunt persoane care, înainte de efectuarea
stagiului militar, nu au fost încadrate in munca si care într-o perioada de 30 de zile
de la data lasarii la vatra nu s-au putut încadra in munca.
dacă cererea este înregistrată în termen de 10 zile de la această dată, la AgenŃia
JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă, iar în cazul în care cererea se depune
ulterior termenului de 10 zile, indemnizaŃia de şomaj se va acorda de la data depuneri
cererii.
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