Dacă
sunteţi
beneficiaţi de:

şomer

înregistrat

Prima de activare
 Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă 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 muncă, beneficiază de o primă de
activare în valoare de 500 lei.
 Nu beneficiază de aceste prevederi
persoanele care se încadrează la angajatori cu
care au fost în raporturi de muncă sau de
serviciu în ultimele 12 luni.
 Persoanele care beneficiază de prima
de activare au dreptul la menţinerea acesteia
şi în situaţia în care, în perioada de 3 luni de
la angajare, le încetează raportul de muncă
sau de serviciu la primul angajator şi se
încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt
angajator, în aceleaşi condiţii.
Prima de încadrare
Se acordă doar persoanelor care au domiciliul
sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu
sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în
Planul naţional de mobilitate stabilit prin
ordin al Ministerului Muncii; se acordă 0.5
lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi
proporţional cu numărul de zile lucrate.
 Persoanele înregistrate ca şomeri la
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi
care se încadrează în muncă, potrivit legii,
într-o localitate situată la o distanţă mai mare
de 15 km de localitatea în care îşi au
domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o
primă de încadrare, neimpozabilă pe o
perioadă de 12 luni.

Prima de instalare
Se acordă doar persoanelor care au domiciliul sau
reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua
reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de
mobilitate stabilit prin ordin al Ministerului
Muncii.
 Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile
pentru ocuparea forţei de muncă care se
încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă
localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km
faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau
reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă
domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea
respectivă sau în localităţile învecinate acesteia
pot beneficia de o primă de instalare,
neimpozabilă, destinată:

stimulării încadrării în muncă,

asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul
domiciliu sau noua reşedinţă,

şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.
 Prima de instalare se acordă în cuantum
diferenţiat, astfel:

12.500
lei
pentru
persoanele
înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în
muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca
urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi
stabilesc reşedinţa;

15.500 lei pentru persoanele înregistrate
ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit
legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui
fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc
reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de
membrii
familiei
iar
în
cazul
familiei
monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de
copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.

 În cazul în care ambii soţi îndeplinesc
condiţiile de acordare a primei de instalare unul
va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o
primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.
 Prima de instalare stabilită în cuantumurile
prevăzute mai sus se acordă în două tranşe,
astfel:

tranşă egală cu 50% din cuantumul
stabilit, la data instalării;

tranşă egală cu 50% din cuantumul
stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la
angajare.

Prima de instalare se acordă şi persoanelor de
cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la
liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii
Europene şi Spaţiul Economic European pe o
perioadă de cel puţin 36 luni, în aceleaşi
cuantumuri şi condiţii prevăzute mai sus.

A.J.O.F.M TIMIṢ vă oferă


Servicii de informare şi consiliere profesională



Servicii de medierea muncii



Cursuri de calificare profesională în meserii
cerute de agenţii economici



Completarea veniturilor salariale ale
angajaţilor




Stimularea mobilităţii forţei de muncă
Subvenţionarea locurilor de muncă



Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei
activităţi independente sau pentru iniţierea
unei afaceri



Burse ale locurilor de muncă

SUBVENŢII PENTRU ANGAJATORI

Vă aşteptăm pentru a vă pune la dispoziţie
 Angajatorii care încadrează în muncă,
pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă
de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi
unici susţinători ai familiilor monoparentale,
şomeri de lungă durată sau tineri NEET
primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni,
pentru fiecare persoană angajată din aceste
categorii, o sumă în cuantum de 900 lei,
cu obligaţia menţinerii raporturilor de
muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

 Angajatorii care în raport cu numărul
de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia,
potrivit legii, de a încadra în muncă
persoane cu handicap, precum şi angajatorii
care nu au această obligaţie legală, dacă
încadrează
în
muncă
pe
durată
nedeterminată persoane cu handicap şi le
menţin raporturile de muncă sau de serviciu
cel puţin 18 luni beneficiaza pe o perioadă
de 12 luni, pentru fiecare persoană
angajată, de o sumă în cuantum de 900
lei.

informaţiile necesare la:

AGENŢIA JUDEŢEANǍ PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCǍ TIMIṢ
Bd. Republicii, nr. 21, Timişoara
Tel.: +4 0256 294 231; Fax: +4 0256 294 234
e-mail: ajofm@tm.anofm.ro
www.timis.anofm.ro

AGENŢIA LOCALǍ PENTRU OCUPAREA FORŢEI
DE MUNCǍ TIMIṢOARA
PUNCTELE DE LUCRU LOCALE DIN JUDEŢUL
TIMIṢ
Lugoj: Str. Timişoarei, nr. 27-33, tel: 0256-351812

 Angajatorii care încadrează în muncă,
potrivit legii, şomeri care, în termen de 5
ani de la data angajării, îndeplinesc,
conform legii, condiţiile pentru a solicita
pensia anticipată parţială sau de acordare a
pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu
îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia
anticipată parţială, beneficiază lunar, pe
perioada angajării, până la data îndeplinirii
condiţiilor respective, de o sumă în
cuantum de 900 lei.

Sânnicolau Mare: Str. Republicii, nr.15, tel: 0256-370692
Jimbolia: Str. Lorena, nr.1, tel: 0256-360695
Deta: Str. Victoriei, nr.36, tel: 0256-391371
Buziaş: Str. Principală, nr.10, tel:0256-321450
Făget: Str. Victor Feneşiu, nr.3, tel: 0256-320243

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Timiş

