
SUBVENłII ACORDATE ANGAJATORILOR 

PENTRU INCADRAREA IN MUNCA A SOMERILOR CARE IN TERMEN DE CEL MULT 5 ANI DE 

LA DATA ANGAJARII INDEPLINESC, CONFORM LEGII, CONDITIILE PENTRU A SOLICITA 

PENSIE ANTICIPATA PARTIALA SAU DE ACORDARE A PENSIEI PENTRU LIMITA DE VARSTA, 

DACA NU INDEPLINESC CONDITIILE DE A SOLICITA PENSIA ANTICIPATA PARTIALA 

ART.85 alin (5),  Legea nr.76/2002 , actualizata 

 

1.BENEFICIARI: 

 

Angajatorii care incadrează in muncă, pe perioada nedeterminată şomeri , 
înregistraŃi la agenŃiile pentru ocuparea forŃei de muncă în a căror rază 
teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinŃa (dacă au avut ultimul loc 
de muncă ori au realizat venituri în acea localitate) care : 
 
� în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiŃiile 

pentru a solicita pensia anticipată parŃială sau  
� în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiŃiile 

de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiŃiile 
de a solicita pensia anticipată parŃială 

 
 

Calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiŃiile pentru a solicita pensie anticipată 
parŃială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului, care va 
avea în vedere condiŃiile existente la data angajării, respectiv vârsta persoanei, stagiul de 
cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat şi locul de muncă pe care a fost încadrată 
persoana. Angajatorul  îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate. 
 

2.SUBVENTIA:  
 
Este o suma  lunara în cuantum de 900 lei, care se acordă  pe perioada angajării, de 
la data încheierii convenŃiei până la data îndeplinirii condiŃiilor de pensionare.  
Angajatorii vor încheia cu AJOFM Mures o convenŃie, in termenul de decadere 
de 12 luni de la data angajării şomerului. 
 
Suma lunară se acordă angajatorilor proporŃional cu timpul efectiv lucrat în 
luna respectivă de persoanele încadrate în baza convenŃiei. 
Măsurile de stimulare se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă. 



În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor 
încadrate în baza convenŃiei sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute  
nu se acordă. 
     Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face 
parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare. 
 
 
3.OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE SUBVENTIE: 

 

-incadrarea in munca pe durata nedeterminata  a somerilor din aceasta categorie  se va 
face numai pe posturi vacante declarate;  
 
 
 

Atentie !  NU BENEFICIAZA DE ACEASTA SUBVENTIE ANGAJATORII : 
 
 

a)  care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu persoanele angajate din aceasta 
categorie ; 
b) la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane 
fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au 
beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art.80 precum si la art.85 alin. 
(1) si (2),si (5),  din lege, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu 
angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie, conform prevederilor 
legale, in ultimii 2 ani; 
c) care la data solicitarii acordarii facilitatii  se afla in situatia de insolventa, in procedura 
de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare 
speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora. 
d) care sunt institutii publice si autoritati publice, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr. 
500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 
privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
e)  care încadrează în muncă şomeri care, la data angajării, îndeplinesc condiŃiile pentru a 
solicita pensie anticipată parŃială. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. PASI DE PARCURS IN VEDEREA INCHEIERII CONVENTIEI 

Angajatorul : 

- Va comunica locul de muncă vacant la AJOFM Mureş – Anexa 1A la norme 
- Va solicita emiterea repartiŃiei pe locul de muncă declarat vacant pentru somerul  

ce urmează a fi încadrat  
- Va încheia contractul individual de muncă pe durată nedeterminata 
- Va comunica ocuparea locului de muncă declarat vacant, în termen de 24 ore de la 

data angajării – Anexa 1B la norme 

Va depunde la AJOFM Mureş documentaŃia  în vederea încheierii convenŃiei în termen de 
12 luni de la data angajarii somerului 

 

 

 


