Subvenţionarea locurilor de muncă

Subvenţionarea locurilor de muncă în scopul dezvoltării comunităţilor
locale – ART.77^1 din LEGEA NR.76/2002
Din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse alocate conform
prevederilor legale se pot subvenţiona cheltuielile cu forţa de muncă efectuate în
cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă
din rândul şomerilor, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru
comunităţile locale.
Subvenţiile menţionate mai sus se acordă, la solicitarea autoritătilor publice
locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în
vigoare privind achiziţiile publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare
persoană încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă
determinată de cel mult 12 luni.
Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu
contract individual de muncă din rândul şomerilor este:
a) în perioada 1 aprilie- 31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de
referinţă;
b) în perioada 1 noiembrie- 31 martie, valoarea indicatorului social de referinţă,
la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori,
aferente acestuia.
Pot fi subvenţionate următoarele activităţi:
a) servicii publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de
realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, de
firme private sau organizaţii neguvernamentale, cu avizul administraţiei
publice locale;
b) servicii sociale care cuprind activitaţi de îngrijire la domiciliu a copiilor,
bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de
autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme, în
condiţiile legii.

Subvenţionarea agenţilor economici care încadrează absolvenţi ai unor
instituţii de învăţământ – ART.80 din LEGEA NR.76/2002
Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai
unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare
absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.
Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din
rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele
prevăzute mai sus pe o perioadă de 18 luni.
Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi de
învăţământ superior care nu au promovat examenul de licenţă sau de diplomă nu
beneficiază de subvenţia prevăzută mai sus.
Nu beneficiază de aceste prevederi:
a) angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai
instituţiilor de învăţământ;
b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii
instituţiilor de învăţământ;
c) 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 alin.(1) şi (2) , precum şi la art.85 din
Legea nr.76/2002, 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;
d) 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.
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 încadrează absolvenţi în condiţiile menţionate mai sus sunt
obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni
de la data încheierii.
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, daca 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, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Angajatorii care beneficiază de subvenţionarea locurilor de muncă pentru
încadrarea absolvenţilor şi care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale
persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă, din motivele prevăzute mai sus,
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.
În perioada celor 18 luni, absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională,
organizată de către angajator, în condiţiile legii. Cheltuielile necesare pentru pregătirea
profesională vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru
şomaj.
Angajatorii care, după îndeplinirea obligaţiei de 18 luni, menţin raporturile de
muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi in condiţiile art.80 din Legea nr.76/2002
primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un
ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori
pentru aceste persoane şi virate, conform legii. Ajutorul financiar poate fi acordat pe o
perioadă de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art.83 alin.1 din
Legea nr.76/2002. Prin contribuţii sociale datorate de angajatori se înţelege contribuţia
de asigurări sociale, contribuţia de asigurare pentru accidentele de muncă şi boli
profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări
pentru şomaj, Ajutorul financiar se virează, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, angajatorilor care nu înregistrează debite provenite din neplata contribuţiilor
sociale, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii.

Subvenţionarea agenţilor economici care încadrează şomeri în vârstă de
peste 45 ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor
monoparentale, şomeri persoane cu handicap, şomeri care în termen de 5
ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei
anticipate parţiale sau a pensiei pentru limită de vârstă, şomeri de lungă
durată, şomeri tineri neet – ART.85 din LEGEA NR.76/2002

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 şomeri tineri NEET primesc lunar, pe o
perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă in
cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel
puţin 18 luni.
Şomer de lungă durată – persoana care este şomer 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.
Tânar NEET – tânăr cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani care nu are loc de
muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare
profesională.
De aceste facilităţi beneficiză 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 şomeri persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă
sau de serviciu cel puţin 18 luni.
Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor
menţionate mai sus anterior termenului de 18 luni sunt obligaţi să restituie, în totalitate,
agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană
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, daca încetarea acestora a avut loc din motivele
prevăzute la art.83 alin.(2) din Legea nr.76/2002.
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.
Nu beneficiază de facilităţile menţionate mai sus:
a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu
persoanele angajate din categoriile prevăzute de art.85 alin.(1), (2) şi (5) din
Legea nr.76/2002;
b) 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 prevazute la
art.80 şi la art.85 alin.(1), (2) şi (5) din Legea nr.76/2002 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;
c) angajatorii carea 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 beneficiază de subvenţionarea locurilor de muncă pentru
categoriile menţionate şi care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale
persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă, din motivele prevăzute mai sus,
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.
Subvenţionarea agenţilor economici care încadrează tineri cu risc de
marginalizare socială – ART.93^4 din LEGEA NR.76/2002
Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi care
beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate,
denumiţi angajatori de inserţie, beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această
categorie, de o sumă egală su salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu
mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data
încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.
Tânăr cu risc de marginalizare socială – persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26
de ani, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul IV din Legea nr.76/2002, se
înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi
are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele
categorii:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
are dizabilităţi;
nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
are copii în întreţinere;
a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
este victimă a traficului de persoane.

Suma prevăzută mai sus se acordă în situaţia în care:
a) încadrarea în muncă se realizează în condiţiile prevăzute le Legea
nr.53/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui
contract individual de muncă pe perioadă determinată, până la expirarea
duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată;
b) locul de munca pe care este încadrat tânărul este un loc de muncă vacant,
care a fost comunicat agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale;
c) sunt îndeplinite şi alte condiţii prevăzute de dispoziţiile legale, stabilite potrivit
prevederilor art.95, pentru acordarea acestei sume.
Nu beneficiază de această facilitate:
a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu
cu persoanele angajate din aceste categorii;
b) 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 art.85 alin.(1) şi (2) din Legea
nr.76/2002, 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;
c) angajatorii carea 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.

Stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor - LEGEA NR.72/2007
Angajatorul care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor
beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50%
din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.
Stimulentul financiar se acorda la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor
pentru şomaj.
Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile
lucrătoare într-un an calendaristic.
Beneficiază de acest stimulent angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilită
potrivit legii, încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza:
a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică
decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau,
după caz, cu timp parţial;
b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă
temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.
Nu beneficiază de stimulentul financiar:
a) angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de
începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;
b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de
stimulentul financiar pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul
anului calendaristic.

