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AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Mureş reaminteşte
absolvenŃilor că, pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurăilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare, trebuie să se înregistreze la agenŃia
judeŃeană pentru ocuparea forŃei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinŃă.
AbsolvenŃii pot solicita acordarea indemnizaŃiei de şomaj, dacă într-o
perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă şi:
- nu urmează o formă de învăŃământ la data solicitării dreptului;
- nu realizează venituri sau realizează din activităŃi autorizate potrivit legii
venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinŃă, respectiv 500
lei.
Prin absolvent al unei instituŃii de învăŃământ se înŃelege persoana care a
obŃinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiŃiile legii, în una dintre
instituŃiile de învăŃământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau
superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiŃiile legii.
IndemnizaŃia de şomaj acordată acestei categorii de persoane se plăteşte
pentru o perioadă de 6 luni şi este în valoare de 250 lei, reprezentând 50% din
valoarea indicatorului social de referinŃă în vigoare. IndemnizaŃia poate fi
solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii şi se acordă o singură data,
pentru fiecare formă de învăŃământ absolvită.
Cu deosebită consideraŃie,
DIRECTOR EXECUTIV,
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