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Totodată, Legea șo
majului prevedea, la arti
colul 73^1, că absolvenții 
în vârstă de minim 16 ani, 
înregistrați la AJOFM, ca
re se încadrează cu nor
mă întreagă pe o perioa
dă mai mare de 12 luni, 
beneficiază de o primă 
de încadrare egală cu va
loarea indicatorului soci
al de referință. De ase
menea, absolvenții că
rora li sa stabilit drep
tul la indemnizație de 
șomaj și se angajează 
în perioada de acordare 
a indemnizației, cu nor
mă întreagă, pe perioadă 
mai mare de 12 luni, be
neficiază de o sumă egală 
cu indemnizația de șomaj 
la care ar fi avut dreptul, 
până la expirarea perioa
dei de acordare a aceste
ia, dacă nu sar fi angajat. 
Potrivit noilor modificări, 
de stimulentele amintite 
mai sus NU mai benefici
ază următoarele catego
rii: absolvenții care se în
cadrează la angajatori cu 
care au fost în raporturi 
de muncă sau de serviciu 
în ultimii 2 ani, cu excep
ția situației în care, pen
tru persoanele respecti
ve, acești angajatori au 
încheiat contracte indivi
duale de muncă pe peri
oada vacanțelor, în condi
țiile Legii nr. 72/2007 pri
vind stimularea încadrării 
în muncă a elevilor și stu
denților, cu modificările 
ulterioare, indiferent da
că au beneficiat sau nu de 
stimulent financiar; absol
venții care în perioada cu
prinsă între data absolvi
rii și data solicitării drep
tului au fost admiși în unul 
dintre nivelurile de învăță
mânt, conform prevederi
lor legale.

Despre prime
La același articol 

73^1, alineatul (6) sa 
modificat astfel: persoa

nele care beneficiază de 
primă au dreptul la men
ținerea primei acordate și 
în situația în care, în peri
oada de 12 luni de la an
gajare, le încetează rapor
tul de muncă sau de ser
viciu la angajatorul la ca
re sau încadrat în muncă 
și se încadrează în termen 
de 30 de zile la un alt an
gajator, în aceleași condi
ții, respectiv cu normă în
treagă, pentru o perioadă 
mai mare de 12 luni.

O altă modificare adu
să de OUG nr. 95/2017 
constă în faptul că șomerii 
înregistrați la, în cazul de 
față, Agenția Județea
nă pentru Ocuparea For
ței de Muncă Ilfov, de cel 
puțin 30 de zile, care nu 
beneficiază de indemni
zație de șomaj, în situa
ția în care se angajează 
cu normă întreagă, pen
tru o perioadă mai mare 
de 3 luni, ulterior datei în
registrării, beneficiază de 
o primă de activare în va
loare de 500 lei, neimpo
zabilă. Printre persoanele 
care nu pot beneficia de 
primă de mobilitate, po
trivit noilor reglementări, 
se numără și: persoane
le care dețin în proprieta
te sau coproprietate o lo
cuință în localitatea în ca
re se încadrează în mun
că sau în localitățile înve
cinate acesteia, precum și 
persoanele al căror soț, a 
căror soție, ai căror co
pii aflați în întreținere sau 
orice altă persoană care 
împreună cu acestea con
stituie o familie în sensul 
art. 2 din Legea 416/2001 
privind venitul minim ga
rantat, cu modificările și 
completările ulterioare, 
după caz, dețin în pro
prietate sau coproprieta
te o locuință în localita
tea în care se încadrează 
în muncă sau în localită
țile învecinate acesteia, în 
cazul primei de încadrare; 
persoanele care dețin în 

proprietate sau copropri
etate o locuință în locali
tatea în care se încadrea
ză în muncă sau în locali
tățile învecinate acesteia, 
precum și persoanele al 
căror soț, a căror soție, ai 
căror copii aflați în între
ținere sau orice altă per
soană care împreună cu 
acestea constituie o fami
lie în sensul art. 2 din Le
gea 416/2001, cu modifi
cările și completările ulte
rioare, după caz, dețin în 
proprietate sau copropri
etate o locuință în locali
tatea în care persoana își 
schimbă domiciliul sau își 
stabilește reședința sau 
în localitățile învecinate 
acesteia, ca urmare a în
cadrării în muncă, în ca
zul primei de instalare; 
persoanele cărora anga
jatorul sau autoritățile ad
ministrației publice loca
le sau centrale le asigură 

transportul sau le suportă 
cheltuielile aferente aces
tuia, în cazul primei de în
cadrare; persoanele căro
ra angajatorul sau autori
tățile administrației publi
ce locale sau centrale le 
asigură locuință de servi
ciu sau suportarea cheltu
ielilor aferente chiriei din 
fonduri ale angajatorului 
sau fonduri publice, în ca
zul primei de instalare.

Modificări 
ce vizează 
angajatorii:

Modificări au fost adu
se și la art. 85 alin. (6), li
tera b) din Legea 76. Alin. 
1) al acestui articol pre
vede că „angajatorii ca
re încadrează în muncă, 
pe perioadă nedetermi
nată, șomeri în vârstă de 
peste 45 de ani, șomeri 
care sunt părinți unici 

susținători ai familiilor 
monoparentale, șomeri 
de lungă durată sau tineri 
NEET primesc lunar, pe o 
perioadă de 12 luni, pen
tru fiecare persoană an
gajată din aceste cate
gorii, o sumă în cuantum 
de 900 lei, cu obligația 
menținerii raporturilor de 
muncă sau de serviciu cel 
puțin 18 luni”. De această 
facilitate nu beneficiază, 
potrivit noilor modificări, 
„angajatorii la care calita
tea de administrator/aso
ciat este deținută de una 
sau mai multe persoane 
fizice sau juridice care au 
calitatea de administra
tor/asociat la alți angaja
tori care au beneficiat de 
cel puțin una dintre faci
litățile prevăzute, pentru 
persoanele în situația că
rora raporturile de muncă 
cu angajatorul care a be
neficiat de facilități au în

cetat prin demisie sau ca 
urmare a acordului părți
lor, conform prevederilor 
legale, în ultimii 2 ani”. De 
facilitățile prevăzute la ali
niatele (1), (2) și (5) ale 
Legii 76/2000 nu mai be
neficiază „angajatorii la 
care calitatea de adminis
trator/asociat este deținu
tă de una sau mai multe 
persoane fizice care sunt 
rude sau afini până la gra
dul IV inclusiv cu persoa
nele care au calitatea de 
administrator/asociat la 
alți angajatori care au be
neficiat de cel puțin una 
dintre facilitățile prevăzu
te pentru persoanele în 
situația cărora raporturile 
de muncă cu angajatorul 
care a beneficiat de faci
lități au încetat prin demi
sie sau ca urmare a acor
dului părților, conform 
prevederilor legale, în ul
timii 2 ani”.

Amendă pentru 
refuz

Nu în ultimul rând, 
art. 113 din Legea șoma
jului este completat cu 
o nouă prevedere, ast
fel: „Neeliberarea docu
mentelor prevăzute de le
gislația în vigoare de că
tre angajator persoane
lor care doresc să bene
ficieze sau beneficiază de 
drepturi bănești care se 
acordă conform prevede
rilor prezentei legi con
stituie contravenție și se 
sancționează cu amendă 
de la 3.000 lei la 5.000 
lei”.

Absolvenţii care îşi continuă 
studiile NU mai primesc şomaj

De la 1 ianurie 2018 au intrat in vigoare modificările la Legea șomajului

De la 1 ianuarie 2018, au intrat în vigoare 
o serie de modificări la Legea șomajului 
și la actul normativ privind constituirea 
și utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor salariale. Printre 
modificările aduse de OUG 95/6 decembrie 
2017 se numără faptul că nu vor beneficia 
de indemnizaţie de șomaj absolvenţii care, 
la data solicitării dreptului, au fost admiși 
sau urmează cursurile unei forme de 
învăţământ, organizate și/sau acreditate, 
după caz, în condiţiile legii.
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