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COMUNICAT 
Data: 23.07.2013  

Telefon: 021.316.29.03/ 021.316.81.42 

  

 

 

 

Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti 

informeaza absolventii institutiilor de invatamant, promotia 2013 

 

 

Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, absolventii institutiilor de invatamant in 

varsta de minim 16 ani,  trebuie sa se inregistreze in evidentele agentiilor locale pentru  

ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul, in termen de 60 de zile 

calendaristice de la data absolvirii. 

 

IndemnizaŃia de şomaj se acorda la cerere: 

• de la data expirarii perioadei de 60 de zile de la absolvire pentru absolventii 
institutiilor de invatamant în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se 

încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; 

• de la data absolvirii pentru absolvenŃi ai şcolilor speciale pentru persoane cu 
handicap, dacă cererea este înregistrată la agenŃia pentru ocuparea forŃei de 
muncă în termen de 10 de zile de la această dată.  

 

Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 

12 luni de la data absolvirii, indemnizaŃia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării 

cererii. 

Termenul de maximum 12 luni prevăzut este termen de decădere din drepturi. 

 

IndemnizaŃia de şomaj se acordă absolventilor, o singura data, pentru fiecare forma de 

invatamant absolvita,  pe o perioadă de 6 luni şi este o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum 

reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinŃă, în vigoare la data stabilirii 

acesteia. 
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Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 

16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu 

program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul 

asigurarilor pentru somaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de 

referinŃă în vigoare la data încadrării.  

 

Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada 

de acordare a indemnizatiei, in conditiile prevazute mai sus, beneficiaza, din bugetul asigurarilor 

pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile 

legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. 

 Drepturile prevazute se acorda absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de 

serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.  

 

Actele  necesare in vederea inregistrarii la A.L.O.F.M ca persoana in cautarea unui loc de munca: 

 

   actul de identitate (original + copie); 

  actul de studii sau adeverinta din care sa rezulte data absolvirii (original + copie); 

  adeverintã medicalã, din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptã de muncã 

ori cã are eventuale restrictii medicale (valabilitatea adeverintei medicale este 30 de zile de la 

emitere). 

 

Adresele Agentiilor Locale de Sector: 

Sector 1 – Str. Spataru Preda nr. 12, corp cladire A, Sector 5, 

Telefon/fax – 021.317.17.97; e-mail: alofm@s1.anofm.ro  

Sector 2 – Str. Spataru Preda nr. 12, corp cladire A, Sector 5, 

Telefon – 021.313.24.46; e-mail: alofm@s2.anofm.ro 

Sector 3 – Str. Tabacarilor nr. 20, Sector 4 

Telefon – 021.331.20.20; e-mail: alofm@s3.anofm.ro  

Sector 4 – Str. Spataru Preda nr. 12, corp cladire B, Sector 5, 

Telefon/fax – 021.332.76.28; e-mail alofm@s4.anofm.ro 

Sector 5 – Str. Pieptanari nr. 64, Sector 5, 

Telefon/fax – 021.336.66.82; e-mail alofm@s5.anofm.ro  
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Sector 6 – B-dul Timisoara nr. 59, sector 6, 

Telefon/fax – 021.413.24.30; e-mail alofm@s6.anofm.ro  

 

  

 

 

 

 

  Director Executiv,    

      

Florentina Radulescu    

               

 

 

 

 

 

 


