
 

 

SUBVENTII ACORDATE ANGAJATORILOR 
CARE SE ADRESEAZA AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI 

Articolul din 
LEGEA 76/2002 

CONDITII DE ACORDARE Cine nu beneficiaza? Termen de 
solicitare/ 
Decădere din 
drepturi 

Documente necesare 

ART. 80 
(1)Angajatorii  
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 
absolvenţi din 
rândul 
persoanelor cu 
handicap 
primesc lunar, 
pentru fiecare 
absolvent, 900 
lei pe o perioadă 
de 18 luni 

- încadrează în muncă, pe durată 
nedeterminată, absolvenţi ai unor 
instituţii de învăţământ care la data 
absolvirii studiilor nu aveau raporturi de 
muncă sau de serviciu 
-  Încadrarea în muncă pe perioada 
nedeterminată, potrivit art. 80 din lege, a 
absolvenţilor se va face numai pe posturi 
vacante 
-obligativitatea să menţină raporturile de 
muncă sau de serviciu ale acestora cel 
puţin 18 luni de la data încheierii*). 
-absolvenţii pot fi încadraţi în condiţiile 
art. 80, o singură dată pentru fiecare 
formă de învăţământ, în termen de 12 luni 
de la data absolvirii studiilor. 
-prin sintagma formă de învăţământ se 
înţelege unul dintre următoarele niveluri 
din cadrul sistemului naţional de 
învăţământ reglementat prin Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
    a) învăţământ secundar superior - ciclul 
inferior al liceului; 
    b) învăţământ secundar superior - ciclul 
superior al liceului sau învăţământ 
profesional; 
    c) învăţământ terţiar nonuniversitar - 
învăţământ postliceal; 
    d) învăţământ superior. 
-prin absolvent al unei instituţii de 
învăţământ se înţelege persoana care a 
obţinut o diplomă sau un certificat de 
studii, în condiţiile legii, în una dintre 
instituţiile de învăţământ gimnazial, 
profesional, special, liceal, postliceal sau 
superior, de stat ori particular, autorizat 
sau acreditat în condiţiile legii. 
. 

-angajatorii care au obligaţia, 
potrivit legii, de a încadra în 
muncă absolvenţi ai instituţiilor de 
învăţământ; 
-angajatorii care în ultimii 2 ani au 
fost în raporturi de muncă cu 
absolvenţii instituţiilor de 
învăţământ; 
- angajatorii la care calitatea de 
administrator/asociat este 
deţinută de una sau mai multe 
persoane fizice sau juridice care 
au calitatea de 
administrator/asociat la alţi 
angajatori care au beneficiat de 
cel puţin una dintre facilităţile 
prevăzute la alin. (1) şi (2), 
precum şi la art. 85, pentru 
persoanele în situaţia cărora 
raporturile de muncă cu 
angajatorul care a beneficiat de 
facilităţi au încetat prin demisie, 
conform prevederilor legale, în 
ultimii 2 ani; 
- angajatorii care la data solicitării 
acordării măsurii de stimulare a 
ocupării forţei de muncă se află în 
situaţia de insolvenţă, în 
procedură de executare silită, 
reorganizare judiciară, faliment, 
dizolvare, lichidare ori 
administrare specială, care au 
activităţile suspendate sau 
restricţii asupra acestora. 
-angajatorii care încadrează în 
muncă, pe durată nedeterminată, 
absolvenţi de învăţământ superior 
care nu au promovat examenul de 
licenţă sau de diplomă  

- 12 luni de 
la data 
absolvirii 
studiilor. 

- o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 din norme 
 -tabel nominal cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă, conform 
prevederilor art. 80 din lege, conform modelului anexei la anexa nr. 15 la norme; 
-certificate eliberate de organul competent potrivit dispoziţiilor legale, care să 
dovedească handicapul pentru persoanele prevăzute la art. 80 alin. (2) din lege; 
- actul de identitate al absolventului, în copie; 
- actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă, în copie; 
- actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie; 
- declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea 
raporturi de muncă sau de serviciu; 
- declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, dată prin reprezentantul legal, din 
care să rezulte că posturile pe care au fost încadraţi absolvenţi în condiţiile art. 80 din 
lege nu sunt posturi de muncă reînfiinţate în mai puţin de 6 luni de la desfiinţarea 
acestora şi angajatorul nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 80 alin. (3) din 
lege; 
- declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că absolvenţii 
încadraţi în condiţiile art. 80 din lege nu efectuează rezidenţiatul şi/sau nu mai au 
obligaţia de a lucra în unitatea sanitară pe o perioadă egală cu durata finanţării 
rezidenţiatului şi/sau angajatorul nu mai beneficiază pentru absolvenţii respectivi de alte 
măsuri de stimulare prevăzute de lege sau de subvenţii, indiferent de forma lor, de la 
bugetul general consolidat, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetele 
locale, alte bugete şi fonduri de stat sau locale, după caz. 
Documentele care se solicită în copie, prevăzute la alin. (1), sunt certificate pentru 
conformitate cu originalul de către angajator. 
 
-Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum şi 
a scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la alin. (3) pentru angajatorii care beneficiază 
în temeiul convenţiilor încheiate, în conformitate cu prevederile legale, de această 
scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale : 
     - declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea 
nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,  
      - iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 16, însoţit 
de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi 
după statul de plată. 

- Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (4) 
până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare 
privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor 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 iar această perioadă face parte din perioada de 
acordare a masurilor de stimulare 



Articolul din LEGEA 76/2002 CONDITII DE ACORDARE Cine nu beneficiaza? Termen de 
solicitare/ 
Decădere din 
drepturi 

Documente necesare 

  

2 
 

ART. 85 
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  
- tineri NEET  
primesc lunar, 
pe o perioadă de 
12 luni, pentru 
fiecare persoană 
angajată din 
aceste categorii, 
o sumă în 
cuantum de 900 
lei,    
- 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, 
beneficiază 
lunar, pe 
perioada 
angajării, până 
la data 
îndeplinirii 
condiţiilor 
respective, de o 
sumă în cuantum 
de 900 lei. 
 

- tinerii NEET şi persoanele din categoriile 
menţionate sunt înregistraţi ca şomeri în 
evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de 
muncă judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti*).  
-obligaţia menţinerii raporturilor de muncă 
sau de serviciu cel puţin 18 luni. 
- beneficiază şi 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. 
- dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita 
pensia anticipată parţială, 
- Prin părinte unic susţinător al familiei 
monoparentale se înţelege persoana singură, 
definită în sensul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia 
familială complementară şi alocaţia de 
susţinere pentru familia monoparentală, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2004 
- Prin sintagma şomeri de lungă durată se 
înţelege şomerii de lungă durată care sunt 
înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei 
de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni, 
în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 
de ani, şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 
până la împlinirea vârstei de 25 de ani. 
 
-  subventiile se acordă lunar, de la data 
încheierii convenţiei 

- angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în 
raporturi de muncă sau de serviciu cu 
persoanele angajate 
- angajatorii la care calitatea de 
administrator/asociat este deţinută de una 
sau mai multe persoane fizice sau juridice 
care au calitatea de administrator/asociat 
la alţi angajatori care au beneficiat de cel 
puţin una dintre facilităţile prevăzute la 
art. 80 şi la alin. (1), (2) şi (5) pentru 
persoanele în situaţia cărora raporturile de 
muncă cu angajatorul care a beneficiat de 
facilităţi au încetat prin demisie, conform 
prevederilor legale, în ultimii 2 ani; 
- angajatorii care la data solicitării 
acordării facilitaţii se află în situaţia de 
insolvenţă, în procedură de executare 
silită, reorganizare judiciară, faliment, 
dizolvare, lichidare ori administrare 
specială, care au activităţile suspendate 
sau restricţii asupra acestora. 
 
-Nu beneficiază de suma prevăzută la art. 
85 alin. (1) din lege angajatorii care 
încadrează în muncă persoane cu handicap 
pe locuri de muncă devenite vacante ca 
urmare a încetării raporturilor de muncă 
sau de serviciu prin acordul părţilor, la 
iniţiativa angajatorului, pentru motive care 
nu ţin de persoana angajatului ori, după 
caz, prin eliberare din funcţie, în ultimele 
12 luni anterioare încadrării în muncă a 
acestor persoane. 
-Nu beneficiază de subvenţia prevăzută la 
art. 85 alin. (5) din lege angajatorii care 
încadrează în muncă şomeri care, la data 
angajării, îndeplinesc condiţiile pentru a 
solicita pensie anticipată parţială. 

12 luni de la 
data angajării 
persoanelor 

-convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19. 
- o declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că 
nu se află în una din situaţiile din coloana (Cine nu beneficiază?) 
 A. pentru persoanele cu handicap: 
    a) certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap 
(copie); 
    b) actul de identitate (copie); 
    c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie); 
    d) declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din 
care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia 
potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are potrivit legii obligaţia 
de a angaja persoane cu handicap. 
B. pentru şomerii în vârstă de peste 45 de ani: 
    a) actul de identitate (copie); 
    b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie); 
    C. pentru şomerii părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale: 
    a) actul de identitate (copie); 
    b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie); 
    c) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada 
privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul 
legal (copie); 
    d) declaraţia pe propria răspundere a părintelui că membrii familiei monoparentale 
locuiesc împreună; 
D. pentru şomerii care în termen de cel mult 5 ani de la data angajării îndeplinesc, 
conform legii, condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a 
pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia 
anticipată parţială: 
    a) actul de identitate (copie); 
    b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie); 
    c) certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat 
până la data angajării; 
    d) actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în condiţii 
deosebite sau speciale, după caz (copie); 
    e) actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana îndeplineşte 
condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru 
limită de vârstă, precum şi modul cum au fost calculate aceste date. 
E. pentru şomerii de lungă durată: 
    a) actul de identitate - copie; 
    b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă - copie; 
F. pentru tinerii NEET: 
    a) actul de identitate - copie; 
    b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă - copie; 
    c) declaraţie pe propria răspundere a persoanei tinere că la data încadrării în muncă la 
angajator nu avea loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la 
activităţi de formare profesională. 
 
-Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum şi a 
scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la alin. (4) pentru angajatorii care beneficiază în 
temeiul convenţiilor încheiate, în conformitate cu prevederile legale, de această scutire, 
angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate 
aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările 
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LEGEA 76/2002 

ART.83 

(2) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului de 18 luni, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru 

fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale 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 funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 ART. 85^1 

    Angajatorii care beneficiază de subvenţionarea locurilor de muncă în condiţiile 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 subvenţie din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau 

de serviciu. 

 ART. 85^2 

    Măsurile prevăzute la art. 73^2, 74, 75, 80 şi 85 se finanţează, pe baza principiului adiţionalităţii, conform art. 95 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului şi Consiliului din 17 decembrie 2013, din fonduri 

externe nerambursabile şi din fondurile publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 
20, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul 
după pontaj şi după statul de plată, precum şi, după caz, o declaraţie pe propria 
răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport 
cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a angaja 
persoane cu handicap, respectiv că nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu 
handicap. 
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