FACILITĂŢI ACORDATE ABSOLVENŢILOR
CONFORM LEGII NR.76/2002
INDEMNIZAŢIA DE ŞOMAJ
Absolvenţii în vârstă de peste 16 ani care într-un interval de 60 de zile de la data
absolvirii nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale pot beneficia de
indemnizaţie de şomaj, egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă (500 lei).
Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau,
după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ de stat sau
particular, autorizată ori acreditată în condiţiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică
în mod expres, o anumită dată de absolvire.
Pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj după absolvirea studiilor, absolvenţii
instituţiilor de învăţământ trebuie să se înscrie în termen de 60 de zile de la data absolvirii
studiilor ca persoană în căutarea unui loc de muncă la agenţia pentru ocuparea forţei de
muncă în raza căreia îşi are domiciliul;
În vederea înscrierii ca persoană în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii trebuie să
prezinte următoarele acte :
- actul de identitate;
- actele de studii şi calificare;
- adeverinţa medicală din care să rezulte că este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori
că are eventuale restricţii medicale
În vederea acordării indemnizaţiei de şomaj, absolvenţii vor completa o cerere care
va fi însoţită de următoarele acte :
- actul de identitate, în original şi copie,
- actul de absolvire a formei de învăţământ şi actele de calificare, în original şi copie,
- adeverinţa medicală din care să rezulte că este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori
că are eventuale restricţii medicale;
- acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează
venituri sau că realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici
decât valoarea indicatorului sociale de referinţă.
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