Înregistrarea absolvenților instituțiilor de învățământ în căutarea unui loc de
muncă:
Absolvenții instituțiilor de învățământ se pot inregistra online in cautarea unui loc de
munca, pe adresa de e-mail ajofm@bt.anofm.ro,
Daca într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în
muncă potrivit pregătirii profesionale, acestia beneficiaza de o indemnizație de șomaj in
cuantum de 250 lei/ luna, pentru o perioada de 6 luni.
Cererea pentru acordarea indemnizației de șomaj, declaraţia pe proprie răspundere
privind eventuale restricţii medicale si celelalte acte necesare pentru inregistrarea
absolventilor pot fi descarcate accesand sit-ul https://www.anofm.ro/ , secţiunea
„Persoane fizice/Indemnizaţii de şomaj şi venituri de completare"
Tinerii cu varsta cuprinsa intre 16 si 25 de ani neimpliniti, care au domiciliul in
judetul botosani pot solicita tot setul de documente necesare inregistrarii, pe adresa de email intespobotosani1@yahoo.com si pot solicita informatii la telefon 0771 363 427.
Indemnizatia de somaj se acorda absolventilor care îndeplinesc următoarele condiții:
a)sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care întro perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit
pregătirii profesionale;
b)sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de
minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
Pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, absolvenții prevăzuți la lit.a) trebuie să
se înregistreze, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, în evidențele AJOFM sau a
unui furnizor acreditat, pentru căutarea unui loc de muncă.
Actele necesare înregistrării în evidenţele AJOFM:
-actul de identitate
-actele de studii și de calificare în original
-curriculum vitae, întocmit conform modelului comun aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae
-declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații,
că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are
eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform
modelului prevăzut în Anexa nr. 11 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă cu nr. 286/17.02.2020 privind modificarea şi completarea
Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de
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şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă nr. 85/2002;
- informare privind prelucrarea datelor cu character personal;
- declaratie NEETs ca persoana are varsta cuprinsa intre 16 – 25 ani, nu are loc de
munca și nu urmeaza o forma de invatamant;
- formular de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile POCU 2014 –
2020;
- consimtamant prelucrare date cu caracter personal
FOARTE IMPORTANT!!!
Indemnizația de șomaj se acordă la cerere, de la data expirării perioadei de 60 de zile,
dacă cererea este înregistrată în termen de 10 zile de la acesta data, dar nu mai târziu de 12
luni. Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu
de 12 luni, indemnizația este acordată de la data înregistrării cererii.
Pentru absolvenții școlilor speciale, indemnizația de șomaj se acordă de la data
absolvirii, dacă cererea este înregistrată în termen de 10 zile de la această dată. Dacă
cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni,
indemnizația este acordată de la data inregistrării cererii.
Actele necesare acordării indemnizaţiei de şomaj:
-actul de identitate;
-actele de studii și de calificare, în original;
-declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații,
că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are
eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform
modelului prevăzut în Anexa nr. 11 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă cu nr. 286/17.02.2020 privind modificarea şi completarea
Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de
şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă nr. 85/2002.
-declarație pe propria răspundere a absolvenților că, la data solicitării dreptului, nu au
fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau
acreditate, după caz, în condiţiile legii ;
-adeverință eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării
forței de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidențele proprii, în
cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un
furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditat
conform legii;
Perioada de acordare a indemnizației de șomaj pentru absolvenți este de 6 luni, iar
cuantumul este de 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR este de 500 lei).
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