
Baza legală de acordare a subvenŃiilor pentru 
încadrarea în muncă a absolvenŃilor 

 
(Extrase din Legea 76/2002, Norme de aplicare a Legii 76 - HG 
174/2002, Proceduri de aplicare a Legii 76 – HG 377/2002 actualizate) 
 
Legea nr.76/2002 
ART. 80 
    (1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, 
absolvenŃi ai unor instituŃii de învăŃământ primesc lunar, pe o 
perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în 
cuantum de 900 lei. 
    (2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată 
absolvenŃi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru 
fiecare absolvent, suma prevăzută la alin. (1) pe o perioadă de 18 
luni. 
    (3) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2): 
    a) angajatorii care au obligaŃia, potrivit legii, de a încadra în 
muncă absolvenŃi ai instituŃiilor de învăŃământ; 
    b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă 
cu absolvenŃii instituŃiilor de învăŃământ; 
    c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este 
deŃinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au 
calitatea de administrator/asociat la alŃi angajatori care au 
beneficiat de cel puŃin una dintre facilităŃile prevăzute la alin. (1) 
şi (2), precum şi la art. 85, pentru persoanele în situaŃia cărora 
raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităŃi au 
încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani; 
    d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de 
stimulare a ocupării forŃei de muncă se află în situaŃia de 
insolvenŃă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, 
faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au 
activităŃile suspendate sau restricŃii asupra acestora. 
    (4) Suma prevăzută la alin. (1) şi (2) se acordă angajatorilor 
care beneficiază conform prevederilor legale de aceste sume şi în 
situaŃia în care, în perioada de acordare a sumelor sau în perioada în 
care există obligaŃia legală de menŃinere a raporturilor de muncă, 
absolvenŃii instituŃiilor de învăŃământ din rândul persoanelor cu 
handicap nu mai au statut de persoană cu handicap*). 
---------- 
 

     Norme de aplicare     HG 174/2002, modificata si completata 
     

  

    ART. 51^1 
    (1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, 
absolvenŃi de învăŃământ superior care nu au promovat examenul de licenŃă 
sau de diplomă nu beneficiază de subvenŃia prevăzută la art. 80 din lege 
pentru încadrarea în muncă a absolvenŃilor respectivi. 
    (2) Prevederile art. 80 din lege se aplică în situaŃia în care 
angajatorii încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenŃi ai 
unor instituŃii de învăŃământ care la data absolvirii studiilor nu aveau 

 



raporturi de muncă sau de serviciu. 
    ART. 52 
    (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenŃi ai instituŃiilor de 
învăŃământ în condiŃiile art. 80 din lege vor încheia cu agenŃia pentru 
ocuparea forŃei de muncă judeŃeană, respectiv a municipiului Bucureşti, o 
convenŃie conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 12 luni 
de la data absolvirii studiilor. 
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul 
de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege. 
    (3) În sensul legii, data absolvirii studiilor este data de întâi a 
lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de 
studii eliberat de către instituŃia de învăŃământ de stat sau particular, 
autorizată ori acreditată în condiŃiile legii, dacă în cuprinsul acestora 
nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire. 
    (4) Prin sintagma formă de învăŃământ se înŃelege unul dintre 
următoarele niveluri din cadrul sistemului naŃional de învăŃământ 
reglementat prin Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
    a) învăŃământ secundar superior - ciclul inferior al liceului; 
    b) învăŃământ secundar superior - ciclul superior al liceului sau 
învăŃământ profesional; 
    c) învăŃământ terŃiar nonuniversitar - învăŃământ postliceal; 
    d) învăŃământ superior. 
    ART. 52^1 
    Prevederile art. 80 alin. (3) lit. a) din lege se aplică în cazul 
unităŃilor din cadrul Ministerului Apărării NaŃionale, Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului JustiŃiei, Serviciului Român de 
InformaŃii, Serviciului de InformaŃii Externe şi Serviciului de ProtecŃie 
şi Pază, care au obligaŃia de a încadra în muncă absolvenŃi ai 
instituŃiilor militare de învăŃământ sau ai altor instituŃii similare. 
    ART. 53 
    (1) Încadrarea în muncă pe perioada nedeterminată, potrivit art. 80 din 
lege, a absolvenŃilor se va face numai pe posturi vacante. 
    (2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost 
reînfiinŃate după mai puŃin de 6 luni de la data încetării raporturilor de 
muncă sau de serviciu pe motivul reducerii personalului. 
    ART. 54 
    (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă 
angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni, respectiv de 18 luni în 
cazul absolvenŃilor din rândul persoanelor cu handicap, de la data 
încheierii convenŃiei prevăzute la art. 52 alin. (1). 
    (2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporŃional cu timpul efectiv 
lucrat de absolvenŃi în luna respectivă. 
    (3) ContribuŃia prevăzută la art. 80 alin. (1) din lege reprezintă 
contribuŃia angajatorului aferentă absolvenŃilor încadraŃi în condiŃiile 
art. 80 din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din lege. 
    (4) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 
80 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuŃiei prevăzute la 
alin. (3) pentru angajatorii care beneficiază în temeiul convenŃiilor 
încheiate, în conformitate cu prevederile legale, de această scutire, 
angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraŃia privind 



obligaŃiile de plată a contribuŃiilor sociale, impozitului pe venit şi 
evidenŃa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, 
prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
iar la agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncă judeŃeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti, un tabel nominal întocmit conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 16, însoŃit de extras în copie certificată de 
angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de 
plată. 
    (5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute 
la alin. (4) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea 
declaraŃiei lunare privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a 
obligaŃiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii 
respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori 
cu date eronate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se 
acordă. 
    (5^1) Prin excepŃie de la prevederile alin. (5), măsurile de stimulare 
prevăzute la art. 80 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele 
prevăzute la alin. (4) sunt corectate şi depuse până la expirarea 
termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraŃiei lunare privind 
evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective. 
    (6) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute 
la art. 80 din lege din motivele prevăzute la alin. (5) face parte din 
perioada de acordare a măsurilor de stimulare prevăzută la alin. (1). 
    (7) Documentele prevăzute la alin. (4) care se depun la agenŃia pentru 
ocuparea forŃei de muncă judeŃeană, respectiv a municipiului Bucureşti se 
pot depune de angajator prin prezentare la sediul agenŃiei, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de 
transmitere la distanŃă, conform prevederilor legale, ca urmare a deŃinerii 
unui certificat calificat, eliberat în condiŃiile Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică, republicată. 
    (8) În situaŃia în care documentele transmise în termen, prin 
modalităŃile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile, agenŃia pentru 
ocuparea forŃei de muncă judeŃeană, respectiv a municipiului Bucureşti 
solicită angajatorului redepunerea acestora până la data de 1 a lunii 
următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea 
declaraŃiei privind obligaŃiile de plată a contribuŃiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenŃa nominală a persoanelor asigurate aferente 
lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    (9) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu 
sunt lizibile până la data prevăzută la alin. (8) ca urmare a solicitării 
agenŃiei pentru ocuparea forŃei de muncă judeŃene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, drepturile băneşti lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă, 
iar această perioadă face parte din perioada de acordare a măsurii de 
stimulare. 
    ART.55 Abrogat 
    ART. 56 
    Persoanele cu handicap prevăzute la art. 80 alin. (2) şi la art. 85 
alin. (2) din lege sunt persoanele care îşi dovedesc handicapul cu 
certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu 
handicap. 



 

    ART. 61 
    (1) Sumele cuvenite conform art. 80, 85, 93^4 şi 93^6 din lege se deduc 
de către angajator din contribuŃia pe care acesta este obligat, conform 
legii, să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor 
pentru şomaj. 
    (2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenŃa se 
recuperează prin intermediul agenŃiei pentru ocuparea forŃei de muncă 
judeŃene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii 
următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea 
declaraŃiei privind obligaŃiile de plată a contribuŃiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenŃa nominală a persoanelor asigurate, 
prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

    ANEXA 15 
    -------- 
la norme 
--------- 
 

                                   CONVENłIE 
 

                            Nr. ........./......... 
 

 

    AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă 
...................../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin 
domnul/doamna ....................., având funcŃia de ........, denumită în 
continuare agenŃia, şi persoana juridică (fizică) ........................, 
cu sediul/adresa în ......................., judeŃul ................, 
telefon .............., cod fiscal (CUI) ................., cont IBAN 
.......... deschis la Banca ........, reprezentată prin doamna/domnul 
.................., având funcŃia de ..............., denumită în 
continuare angajatorul, convin următoarele: 
    1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr 
de ................. absolvenŃi ai unor instituŃii de învăŃământ, care la 
data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu. 
    Tabelul nominal cu absolvenŃii încadraŃi în muncă este prezentat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta convenŃie. 
    2. Angajatorul se obligă: 
    a) să menŃină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 
pe o perioadă de cel puŃin 18 luni de la data încadrării în muncă; 
    b) să restituie în totalitate agenŃiei sumele încasate pentru fiecare 
absolvent pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de 
referinŃă a Băncii NaŃionale a României în vigoare la data încetării 
raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă ale 
absolvenŃilor prevăzuŃi la pct. 1 anterior termenului de 18 luni, în 
temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de 
muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 



    c) să deducă, în condiŃiile legii, din suma reprezentând contribuŃia 
angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea 
nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este 
obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor 
pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit 
art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit prevederilor legale, declaraŃia privind obligaŃiile de plată a 
contribuŃiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenŃa nominală a 
persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul V 
"ContribuŃii sociale obligatorii" din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei model, 
conŃinut, modalitate de depunere şi de gestionare sunt reglementate prin 
ordin comun al ministrului finanŃelor publice, al ministrului muncii, 
familiei, protecŃiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului 
sănătăŃii, conform art. 147 alin. (17) din această lege, iar la agenŃie, 
tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoŃit de extras în copie 
certificată de angajator pentru conformitate cu originalul de pe pontaj şi 
de pe statul de plată; 
    e) să depună declaraŃia lunară privind obligaŃiile de plată a 
contribuŃiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenŃa nominală a 
persoanelor asigurate şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea 
sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea 
acestei declaraŃii; 
    f) să comunice agenŃiei orice modificare a condiŃiilor care au condus 
la încheierea prezentei convenŃii, derularea acesteia şi acordarea sumelor 
prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    g) să respecte dispoziŃiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi celelalte dispoziŃii legale în 
aplicarea acestui articol şi acordarea măsurii de stimulare; 
    h) să comunice agenŃiei orice modificare a datelor sale de identificare 
şi a contului deŃinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în 
cazul sediului/adresei şi al datelor de contact. 
    3. AgenŃia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea 
nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu 
prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând 
contribuŃia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeaşi lege, pe care 
acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului 
asigurărilor pentru şomaj. 
    În situaŃia în care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenŃa se 
plăteşte de agenŃie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
    4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare şi constau în subvenŃia prevăzută la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 
76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
    5. AgenŃia îşi exercită dreptul de control asupra: 



    a) îndeplinirii condiŃiilor legale pentru încheierea prezentei 
convenŃii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din 
Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
    b) nerespectării de către angajator a obligaŃiilor prevăzute de 
prezenta convenŃie, precum şi de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi celelalte acte normative adoptate în aplicarea 
acestei legi. 
    6. În situaŃia constatării nerespectării condiŃiilor legale avute în 
vedere la încheierea prezentei convenŃii, pe perioada derulării acesteia şi 
pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către 
angajator a obligaŃiilor sale, agenŃia va aplica sancŃiunile prevăzute de 
lege şi va recupera debitele conform legii. 
    Prezenta convenŃie s-a încheiat în două exemplare, un exemplar pentru 
agenŃie şi un exemplar pentru angajator. 
 

 
 
          AgenŃia                            Angajatorul 
    Director executiv,        Director general sau altă persoană 
autorizată, 
    ..................          ......................................... 
 

 

 

    ANEXĂ 
    la convenŃie 
 

    Date de identificare a angajatorului 
 

    Angajatorul (denumirea/numele) .......... 
    Codul de identificare fiscală ........... 
    Cod CAEN ................................ 
    JudeŃul ................................. 
    Sediul/Adresa ........................... 
    Contul IBAN/Banca ....................... 
    Telefon/Fax ............................. 
    E-mail/Pagină de internet ............... 
 

 

                                 TABEL NOMINAL 
              cu absolvenŃii instituŃiilor de învăŃământ încadraŃi 
                   în muncă, conform prevederilor art. 80 din 
             Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
                 şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, 
                   cu modificările şi completările ulterioare 
 

                          ConvenŃia nr. ....../....... 
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┌────┬──────────┬────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬────────┬───────────┐ 
│Nr. │  Numele  │ Codul  │ Categoria  │      Anul     │Numărul şi data│OcupaŃia│ Semnătura │ 
│crt.│    şi    │numeric │    de      │  absolvirii/  │  încheierii   │Cod COR │angajatului│ 
│    │prenumele │personal│absolvenŃi*)│    Numărul    │ contractului  │        │           │ 
│    │          │        │            │   diplomei/   │ individual de │        │           │ 
│    │          │        │            │certificatului/│  muncă/data   │        │           │ 
│    │          │        │            │   adeverinŃei │   angajării   │        │           │ 
├────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤ 
│  0 │     1    │   2    │      3     │       4       │       5       │    6   │     7     │ 
├────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤ 
│    │          │        │            │               │               │        │           │ 
├────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤ 
│    │          │        │            │               │               │        │           │ 
├────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────┤ 
│    │          │        │            │               │               │        │           │ 
└────┴──────────┴────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┴────────┴───────────┘ 
 

 

                         Angajatorul ............................. 
                                        (denumirea/numele) 
 

                      Director general sau altă persoană autorizată, 
                      .............................................. 
 

────────── 
    *) Coloana 3 se va completa după cum urmează: 
    - cod A - absolvenŃi de învăŃământ secundar inferior, ciclul inferior 
al liceului sau de învăŃământ profesional, şcoală de arte şi meserii; 
    - cod B - absolvenŃi de învăŃământ secundar superior sau liceal ori 
învăŃământ postliceal; 
    - cod C - absolvenŃi de învăŃământ superior. 
    În situaŃia în care absolvenŃii provin din rândul persoanelor cu 
handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoŃite de 
litera "H". 
────────── 
    ANEXA 16 
    -------- 
la norme 
--------- 
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    DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI 
    Angajatorul (denumirea/numele) ..............    Sediul/Adresa .......... 
    Codul de identificare fiscală ...............    Contul IBAN/Banca ........ 
    Cod CAEN ....................................    Telefon/Fax .............. 
    JudeŃul .....................................    E-mail/Pagină de internet 
                                                     .......................... 
 
 
                                 TABEL NOMINAL 
              cu absolvenŃii instituŃiilor de învăŃământ încadraŃi 
                   în muncă conform prevederilor art. 80 din 
                Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
              pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, 
               cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
             stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul 



                           asigurărilor pentru şomaj 
 
                            Luna ...... anul ....... 
 
┌────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬────────┐ 
│Nr. │ConvenŃia│   Data   │Numele şi│ Codul  │Categoria │Numărul│  Suma  │Sumele │ Obser- │ 
│crt.│ numărul │convenŃiei│prenumele│numeric │   de     │orelor │cuvenită│plătite│ vaŃii  │ 
│    │         │          │         │personal│absolvenŃi│efectiv│ pentru │       │        │ 
│    │         │          │         │        │          │lucrate│ timpul │       │        │ 
│    │         │          │         │        │          │       │ efectiv│       │        │ 
│    │         │          │         │        │          │       │ lucrat │       │        │ 
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ 
│  0 │    1    │     2    │    3    │    4   │     5    │    6  │    7   │   8   │    9   │ 
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ 
│  1 │         │          │         │        │          │       │        │       │        │ 
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ 
│  2 │         │          │         │        │          │       │        │       │        │ 
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ 
│... │         │          │         │        │          │       │        │       │        │ 
├────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────┼────────┼───────┼────────┘ 
│                                 TOTAL:                        │   A1   │   B1  │ 
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┼───────┤ 
│ Suma reprezentând scutirea de la plata contribuŃiei datorate de        │       │ 
│angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă absolvenŃilor   │       │ 
│încadraŃi în condiŃiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul  │   C1  │ 
│asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu    │       │ 
│modificările şi completările ulterioare (<cotăcontribuŃieangajator>% x  │       │ 
│Total B1)                                                               │       │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│                      TOTAL SUME CUVENITE                               │       │ 
│potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările │       │ 
│ulterioare (TOTAL A1 + TOTAL C1)                                        │       │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ 
 

 

                         Angajatorul ........................ 
                                        (denumirea/numele) 
 

                     Director general sau altă persoană autorizată, 
                     ............................................. 
 

 

    Coloana 1 - se completează cu numărul convenŃiei încheiate cu 
AJOFM/AMOFM. 
    Coloana 2 - se completează cu data convenŃiei încheiate cu AJOFM/AMOFM 
(zz/ll/aa). 
    Coloanele 3 şi 4 - se completează cu numele şi prenumele, respectiv 
codul numeric personal al absolventului. 
    Coloana 5 - se completează după cum urmează: 
    - cod A - absolvenŃi de învăŃământ secundar inferior, ciclul inferior 
al liceului sau de învăŃământ profesional, şcoală de arte şi meserii; 
    - cod B - absolvenŃi de învăŃământ secundar superior sau liceal ori 
învăŃământ postliceal; 
    - cod C - absolvenŃi de învăŃământ superior. 
    În situaŃia în care absolvenŃii provin din rândul persoanelor cu 
handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoŃite de 
litera "H". 



    Coloana 6 - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate de 
absolvent în lună (inclusiv orele aferente concediului de odihnă), pentru 
care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenŃiei prevăzute la 
art. 80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, acordată angajatorului, conform prevederilor legale. 
    Coloana 7 - se completează cu suma cuvenită lunar din cuantumul 
subvenŃiei prevăzute la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, acordată angajatorului conform prevederilor 
legale. 
    Coloana 8 - se completează cu sume numai pentru absolvenŃii pentru care 
convenŃia a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 şi pentru 
care se beneficiază de scutire de la plata contribuŃiei datorate de 
angajator în conformitate cu art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. Se completează cu sumele plătite absolvenŃilor 
reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuŃiei 
datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit 
dispoziŃiilor titlului V "ContribuŃii sociale obligatorii", capitolul IV 
"ContribuŃiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor 
pentru şomaj" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare. Pentru absolvenŃii pentru care nu se 
beneficiază de scutire conform art. 80 din lege (convenŃie încheiată 
ulterior datei de 22 octombrie 2013), se completează cu zero. 
    Coloana 9 - se completează, după caz, cu data şi motivul 
încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau 
de serviciu. 
    Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 7 
    Total B1 - totalul sumelor care se completează în coloana 8 şi care 
sunt corespunzătoare absolvenŃilor pentru care se beneficiază de scutire 
conform art. 80 din lege 
    Total C1 - se completează în situaŃia în care convenŃia a fost 
încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 şi angajatorul beneficiază de 
scutire de plata contribuŃiei datorate la BAS, conform art. 80 din lege. 
 

 PROCEDURĂ  HG 377/2002  
    ART. 94 
    (1) Beneficiază de subvenŃia de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
prevăzută la art. 80 din lege, angajatorii care încadrează în muncă, pe 
perioadă nedeterminată, absolvenŃi ai instituŃiilor de învăŃământ care la 
data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu şi 
care nu se află în una dintre situaŃiile prevăzute la art. 80 alin. (3) din 
lege. 
    (2) Prin instituŃiile de învăŃământ prevăzute la art. 80 din lege se 
înŃelege unităŃile de învăŃământ pentru învăŃământul preuniversitar şi 
instituŃiile de învăŃământ pentru învăŃământul superior, autorizate sau 
acreditate, potrivit legii. 
    (3) SubvenŃiile de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la 
art. 80 din lege, se acordă cu respectarea prevederilor art. 95 alin. (1^1) 
- (1^3) din lege. 
    ART. 95 
    La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze absolvenŃi ai 
instituŃiilor de învăŃământ, agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncă vor 



prezenta liste cu absolvenŃi ai ultimei promoŃii, înregistraŃi în 
evidentele acestora. 
    ART. 96 
    (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenŃi ai instituŃiilor de 
învăŃământ în condiŃiile art. 80 din lege vor încheia cu agenŃiile pentru 
ocuparea forŃei de muncă o convenŃie, conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 15 la norme, în termenul de decădere de 12 luni de la data absolvirii 
studiilor prevăzut la art. 52 din norme. 
    (2) Data absolvirii studiilor, prevăzută la alin. (1), este data de 
întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în 
certificatul de studii eliberat de către instituŃia de învăŃământ, de stat 
sau particular, autorizată sau acreditată în condiŃiile legii, dacă în 
cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de 
absolvire. 
    ART. 97 
    (1) În vederea încheierii convenŃiei angajatorii vor depune la 
agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncă următoarele documente: 
    a) tabel nominal cu absolvenŃii instituŃiilor de învăŃământ încadraŃi 
în muncă, conform prevederilor art. 80 din lege, conform modelului anexei 
la anexa nr. 15 la norme; 
    b) certificate eliberate de organul competent potrivit dispoziŃiilor 
legale, care să dovedească handicapul pentru persoanele prevăzute la art. 
80 alin. (2) din lege; 
    c) actul de identitate al absolventului, în copie; 
    d) actul în baza căruia au fost încadraŃi în muncă, în copie; 
    e) actul de absolvire a instituŃiei de învăŃământ, în copie; 
    f) declaraŃie pe propria răspundere a absolventului că la data 
absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu; 
    g) declaraŃie pe propria răspundere a angajatorului, dată prin 
reprezentantul legal, din care să rezulte că posturile pe care au fost 
încadraŃi absolvenŃi în condiŃiile art. 80 din lege nu sunt posturi de 
muncă reînfiinŃate în mai puŃin de 6 luni de la desfiinŃarea acestora şi 
angajatorul nu se află în una dintre situaŃiile prevăzute la art. 80 alin. 
(3) din lege; 
    h) declaraŃie pe propria răspundere a angajatorului, din care să 
rezulte că absolvenŃii încadraŃi în condiŃiile art. 80 din lege nu 
efectuează rezidenŃiatul şi/sau nu mai au obligaŃia de a lucra în unitatea 
sanitară pe o perioadă egală cu durata finanŃării rezidenŃiatului şi/sau 
angajatorul nu mai beneficiază pentru absolvenŃii respectivi de alte măsuri 
de stimulare prevăzute de lege sau de subvenŃii, indiferent de forma lor, 
de la bugetul general consolidat, Fondul naŃional unic de asigurări sociale 
de sănătate, bugetele locale, alte bugete şi fonduri de stat sau locale, 
după caz. 
    (2) Documentele care se solicită în copie, prevăzute la alin. (1), sunt 
certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator. 
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune de angajator prin 
prezentare la sediul agenŃiei pentru ocuparea forŃei de muncă, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace 
electronice de transmitere la distanŃă, conform prevederilor legale, ca 
urmare a deŃinerii unui certificat calificat, eliberat în condiŃiile Legii 
nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. 
    (4) În situaŃia în care documentele transmise în termen, prin 



modalităŃile prevăzute la alin. (3), nu sunt lizibile, agenŃia pentru 
ocuparea forŃei de muncă judeŃeană, respectiv a municipiului Bucureşti 
solicită angajatorului redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data 
primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei 
solicitări sunt considerate a fi depuse în termen. 
    (5) Termenul de 12 luni prevăzut la art. 52 alin. (1) din norme se 
împlineşte la sfârşitul zilei, ora 24 corespunzătoare datei absolvirii 
studiilor prevăzută la art. 52 alin. (3) din norme din cea de-a 12-a lună 
calculată începând cu luna în care este data absolvirii studiilor prevăzută 
la art. 52 alin. (3) din norme. 
    (6) Termenul de 5 zile prevăzut la alin. (4) se împlineşte la ora 24 a 
celei de a 5-a zi, calculată de la data primirii solicitării transmise de 
agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncă privind redepunerea documentelor 
care nu sunt lizibile. 
    (7) În situaŃia în care termenele calculate conform alin. (5) şi alin. 
(6) se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la 
sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. 
    (8) Termenul de 12 luni prevăzut la art. 52 alin. (1) din norme, 
calculat conform alin. (5) şi, după caz, alin. (7), este termen de decădere 
din dreptul de a beneficia de măsura de stimulare prevăzută la art. 80 din 
lege. 
    (9) În situaŃia în care angajatorul nu redepune documentele care nu 
sunt lizibile în termenul de 5 zile prevăzut la alin. (4), acesta poate 
solicita acordarea drepturilor prevăzute art. 80 din lege, prin depunerea 
documentelor prevăzute la alin. (1), în termenul de decădere din dreptul de 
a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege de 12 
luni prevăzut la art. 52 alin. (1) din norme. 
    ART. 98 
    (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă 
angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni şi, respectiv, de 18 luni în 
cazul absolvenŃilor din rândul persoanelor cu handicap de la data 
încheierii convenŃiei prevăzute la art. 96, şi constau în: 
    a) scutirea, potrivit legii, de la plata contribuŃiei angajatorului 
aferente absolvenŃilor încadraŃi, pe care acesta este obligat să o vireze 
lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din lege; 
    b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare în cuantumul prevăzut 
la art. 80 alin. (1) din lege. 
    (2) Suma reprezentând scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a) se 
determină prin aplicarea cotei contribuŃiei datorate de angajator la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj asupra sumei veniturilor care constituie 
baza de calcul a contribuŃiei individuale la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj a absolvenŃilor încadraŃi pentru care se încheie convenŃia. 
    (3) Suma lunară se acordă angajatorilor proporŃional cu timpul efectiv 
lucrat în luna respectivă de absolvenŃii încadraŃi în baza convenŃiei 
prevăzute la art. 96. 
    (4) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă şi 
pentru perioada concediului de odihnă. 
    (5) În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale 
absolvenŃilor încadraŃi în baza convenŃiei prevăzute la art. 96 sunt 
suspendate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se 
acordă. 
    (6) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu 



face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare. 
    (7) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă 
pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaraŃia lunară privind 
evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective şi documentele 
prevăzute de lege pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite pentru 
luna respectivă până la expirarea termenului legal pentru depunerea 
declaraŃiei lunare aferente lunii respective sau le completează altfel 
decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate. 
    (7^1) Prin excepŃie de la prevederile alin. (7), măsurile de stimulare 
prevăzute la art. 80 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele 
prevăzute la alin. (7) sunt corectate şi depuse până la expirarea 
termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraŃiei lunare privind 
evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective. 
    (8) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute 
la art. 80 din lege din motivele prevăzute la alin. (7) face parte din 
perioada de acordare a măsurilor de stimulare prevăzută la alin. (1). 
    ART. 99 
    (1) Sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege se acordă angajatorilor 
conform procedurii prevăzute la art. 61 din norme. 
    (2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege, 
aferente unei luni, angajatorii au obligaŃia de a depune în termenul 
prevăzut de lege declaraŃia privind obligaŃiile de plată a contribuŃiilor 
sociale, impozitului pe venit şi evidenŃa nominală a persoanelor asigurate 
aferentă lunii respective, potrivit titlului IX^2 «ContribuŃii sociale 
obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, iar la agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncă judeŃeană, 
respectiv a municipiului Bucureşti, următoarele documente: 
    a) tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 16 
la norme; 
    b) pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie 
certificată de angajator pentru conformitate cu originalul. 
    (2^1) Documentele prevăzute la alin. (2) care se depun la agenŃia 
pentru ocuparea forŃei de muncă se pot depune de angajator prin 
modalităŃile prevăzute la art. 54 alin. (7) din norme, respectiv: prin 
prezentare la sediul agenŃiei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanŃă, conform 
prevederilor legale ca urmare a deŃinerii unui certificat calificat, 
eliberat în condiŃiile Legii nr. 455/2001, republicată. 
    (2^2) În situaŃia în care documentele transmise în termen, prin 
modalităŃile prevăzute la alin. (2^1), nu sunt lizibile, agenŃia pentru 
ocuparea forŃei de muncă solicită angajatorului redepunerea acestora până 
la termenul prevăzut la art. 54 alin. (8) din norme. 
    (2^3) Termenul prevăzut la art. 54 alin. (8) din norme se împlineşte la 
ora 24 a ultimei zile, din luna în care expiră termenul prevăzut de lege 
pentru depunerea declaraŃiei privind obligaŃiile de plată a contribuŃiilor 
sociale, impozitului pe venit şi evidenŃa nominală a persoanelor asigurate 
aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
    (2^4) În situaŃia în care termenul calculat conform alin. (2^3) se 
împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până la sfârşitul 



primei zile lucrătoare care urmează, ora 24. 
    (3) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (2) în 
termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu 
date eronate, precum şi angajatorii care au depus documentele prevăzute la 
alin. (2) completate altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date 
eronate şi nu le corectează şi depun în termen nu beneficiază de sumele 
cuvenite potrivit art. 80 din lege pentru luna respectivă. 
    (3^1) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care 
nu sunt lizibile până la termenul prevăzut la art. 54 alin. (8) din norme, 
calculat conform alin. (2^3) şi, după caz, alin. (2^4), ca urmare a 
solicitării agenŃiei pentru ocuparea forŃei de muncă, suma cuvenită 
potrivit art. 80 din lege pentru luna respectivă nu se acordă, iar această 
perioadă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare. 
    (4) Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de 
sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege se fac în baza dispoziŃiilor 
emise de directorul executiv al agenŃiei pentru ocuparea forŃei de muncă. 
    (5) Debitele provenite din acordarea măsurilor de stimulare prevăzute 
la art. 80 din lege se recuperează potrivit prevederilor legale. 

     

 

LEGEA 76/2002 

 

    ART. 81 
    (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 nu se acordă pe 
perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt 
suspendate. 
    (2) Măsura de stimulare prevăzută la art. 80 se acordă 
proporŃional cu timpul efectiv lucrat de absolvent, precum şi pentru 
perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă. 
---------- 
    Art. 81 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANłA DE URGENłĂ 
nr. 60 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 
octombrie 2016. 
    
    ART. 82  
    În sensul prezentei legi, 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. 
     

 
    

  

1. PROCEDURĂ HG 377/2002 

 

    ART. 100 
    (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenŃi şi care 
încheie convenŃii cu agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncă 
sunt obligaŃi să menŃină raporturile de muncă sau de serviciu 

  



ale acestora cel puŃin pe perioada prevăzută la art. 83 alin. 
(1) din lege. 
    (2) Dacă în perioada prevăzută la alin. (1) raporturile de 
muncă sau de serviciu ale absolvenŃilor încetează din motivele 
prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este 
obligat să restituie în totalitate agenŃiilor pentru ocuparea 
forŃei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent plus 
dobânda de referinŃă a Băncii NaŃionale a României în vigoare la 
data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu. 
    ART. 101 
    (1) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit 
prevederilor legale, absolvenŃi ai facultăŃilor de medicină, 
medicină dentară şi farmacie, licenŃiaŃi anterior promoŃiei 
2005, care au întrerupt perioada de efectuare a stagiaturii, 
beneficiază, în vederea completării acesteia în condiŃiile 
legii, de drepturile prevăzute în OrdonanŃa Guvernului nr. 12/2008 
privind organizarea şi finanŃarea rezidenŃiatului, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 179/2008. 
    (2) Angajatorii care încadrează în muncă în vederea 
efectuării rezidenŃiatului absolvenŃi, în temeiul OrdonanŃei 
Guvernului nr. 12/2008, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 179/2008, beneficiază de măsurile prevăzute în această 
ordonanŃă. 
    (3) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenŃi ai 
facultăŃilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, cu 
excepŃia celor care efectuează rezidenŃiatul potrivit legii sau 
care au obligaŃia de a lucra în unitatea sanitară cel puŃin o 
perioadă egală cu durata finanŃării rezidenŃiatului, 
beneficiază, în condiŃiile legii, de măsurile de stimulare 
prevăzute la art. 80 din lege, în măsura în care nu beneficiază 
pentru absolvenŃii respectivi de alte măsuri de stimulare 
prevăzute de lege. 

      

     

(2) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu 
ale absolvenŃilor, anterior termenului prevăzut la alin. (1), sunt 
obligaŃi să restituie, în totalitate, agenŃiilor pentru ocuparea 
forŃei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a 
încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului 
menŃionat, plus dobânda de referinŃă a Băncii NaŃionale a României în 
vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă 
încetarea acestora a avut loc din următoarele motive: 
    a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 
56 lit. d) şi e), art. 61 lit. d) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), 
art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 



modificările şi completările ulterioare. 

 

    Alin. (3) al art. 83 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 
107 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 
aprilie 2004. 
    (4) AbsolvenŃii pot fi încadraŃi în condiŃiile art. 80, o singură 
dată pentru fiecare formă de învăŃământ, în termen de 12 luni de la 
data absolvirii studiilor. 

 "Articolul III 

    (1) Angajatorii care solicită acordarea măsurilor de stimulare 
prevăzute la art. 80, 85 şi 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau care au încheiat convenŃii cu agenŃiile 
pentru ocuparea forŃei de muncă judeŃene sau a municipiului Bucureşti, 
înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă, 
beneficiază de aceste măsuri de stimulare, în cuantumul şi condiŃiile 
prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare până la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă. 

    (2) Prevederile art. 85 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, privind termenul de cel puŃin 18 luni nu 
se aplică angajatorilor care, la data intrării în vigoare a art. I 
pct. 11, prin convenŃiile încheiate cu agenŃiile pentru ocuparea 
forŃei de muncă judeŃene sau a municipiului Bucureşti, aflate în 
derulare la această dată, au obligaŃia de a respecta alt termen. 

    (3) ConvenŃiile încheiate în aplicarea prevederilor art. 80 şi 85 din 
Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în 
derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă 
îşi produc efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
anterioare datei intrării în vigoare a prevederilor prezentei 
ordonanŃe de urgenŃă." 

────────── 

 

    ART. 85^1 

    Angajatorii care beneficiază de subvenŃionarea locurilor de muncă 
în condiŃiile art. 80 sau art. 85 alin. (1) şi (2) şi care încetează 
raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe 
aceste locuri de muncă, din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2), 
anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot beneficia de o nouă 
subvenŃie din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 2 ani 
de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu. 

---------- 

     


