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Eşti absolvent dacă: 
 
ai minimum 16 ani şi ai obţinut o diplomă sau un cer-
tificat de studii, în una dintre instituţiile de învăţământ 
gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau su-
perior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în 
condiţiile legii. 

ANOFM te sprijină dacă: 
 
te înregistrezi la agenţia pentru ocuparea forţei de 
muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, ori la alţi 
furnizori de servicii specializate pentru stimularea 
ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii 

Beneficiezi de: 
 → informare şi consiliere profesională; 
 → mediere pentru identificarea unui loc de muncă; 
 → formare profesională gratuită prin programe 

care asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, 
perfecţionarea, specializarea; 

 → facilităţi financiare. 

Poţi beneficia de indemnizaţia  
de şomaj dacă: 

 → în termen de 60 de zile de la absolvire te-ai înregis-
trat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din 
raza de domiciliu sau reşedinţă sau la un furnizor de 
servicii specializate, acreditat; 

 → nu ai reuşit să te încadrezi în muncă potrivit pregă-
tirii profesionale;

 → nu urmezi o formă de învăţământ la data solicitării 
dreptului; 

 → nu realizezi venituri sau realizezi din activităţi auto-
rizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea 
indicatorului social de referinţă în vigoare. 

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi 

 → se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni;
 → este o sumă fixă;
 → se acordă lunar. 
 → se acordă de la data: 

- expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire, în 
care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă; 
- absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu 
handicap 

 → cuantumul reprezintă 50% din valoarea indicatoru-
lui social de referinţă în vigoare; 

 → poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data 
expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire;

 → se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de 
învăţământ absolvită. 

Absolvenţii care beneficiază de indemni-
zaţie de şomaj au următoarele obligaţii:
 

 → să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de 
câte ori sunt solicitate, la agenţia la care sunt înreg-
istrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în 
muncă; 

 → să comunice în termen de 3 zile agenţiei orice 
modificare a condiţiilor care au condus la acordarea 
drepturilor; 

 → să participe la serviciile pentru stimularea ocupării 
şi de formare profesională oferite de agenţie; 

 → să caute activ un loc de muncă; 
 → să înştiinţeze în scris agenţia apariţia stării de in-

capacitate temporară de muncă şi numele medicului 
prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în 
termen de 24 de ore de la data acordării concediului 
medical. 

Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii 
licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară 
şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promo-
vat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe 
posturi, în condiţiile legii.

Documente necesare înscrierii la agenţia 
pentru ocuparea forţei de muncă din raza  
de domiciliu sau reşedinţă

 → carte de identitate;
 → adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea 

că eşti apt de muncă ori că ai eventuale restricţii medi-
cale; 

 →  actul de absolvire a formei respective de învăţământ. 

Documente necesare solicitării  
indemnizaţiei de şomaj 

Cererea semnată de persoana aflată în căutarea unui 
loc de muncă va fi însoţită de următoarele documente: 

 → actul de identitate - original; 
 → actul de absolvire a formei de învăţământ respective  

(original şi copie); 
 → adeverinţă medicală, din care să rezulte că eşti apt 

de muncă ori că ai eventuale restricţii medicale; 
 → adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii acredi-

tat prin care se certifică data înregistrării în evidenţele 
acestuia; 

 → acte eliberate de organele financiare teritoriale 
din care să rezulte că nu realizezi venituri sau realizezi 
venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de 
referinţă.

ABSOLVENŢI Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare 
celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul 
de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, 
dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod  
expres o anumită dată de absolvire. 
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