
Subvenții pentru încadrarea tinerilor
expuși riscului marginalizării sociale
Angajatorii care încadrează tineri cu risc de
marginalizare socială, în baza unui contract
de solidaritate, beneficiază lunar, timp de
maxim 3 ani, conform prevederilor legale,
de o sumă egală cu salariul de bază stabilit
la data angajării tinerilor, dar nu mai mult
de două ori valoarea indicatorului social de
referinţă (2000 lei), în vigoare la data
încadrării în muncă, până la expirarea
duratei contractului de solidaritate.
De această facilitate beneficiază agenţii
economici care vor încadra tineri cu risc de
marginalizare socială - persoana cu vârsta
cuprinsă între 16-26 de ani care se
înregistrează la agenţia pentru ocuparea
forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi
are domiciliul sau, după caz, reşedinţa,
încheie un contract de solidaritate cu
aceasta şi se încadrează în una dintre
următoarele categorii:

a) se află în sistemul de protecţie a
copilului sau provine din acest sistem;

b) are dizabilităţi;
c) nu are familie sau a cărui familie

nu îi poate asigura întreţinerea;
d) are copii în întreţinere;
e) a executat una sau mai multe

pedepse privative de libertate;
f) este victimă a traficului de

persoane.
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Accesaţi locurile de munca vacante!!
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Serviciile AJOFM Timiș sunt gratuite !



Subvenții pentru angajatori

Subvenții pentru angajarea absolvenților
Angajatorii care încadrează în muncă, pe
perioadă nedeterminată, absolvenţi de
învăţământ, primesc lunar, pe o perioadă
de 12 luni, pentru fiecare persoană
angajată, o sumă în cuantum de 2250 lei,
cu obligaţia menţinerii raporturilor de
muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.
Pentru încadrarea absolvenţilor din rândul
persoanelor cu handicap primesc lunar,
pentru fiecare absolvent, aceeași suma pe
o perioadă de 18 luni.

Subvenții pentru angajarea altor
categorii de șomeri, sau tineri NEET
Angajatorii care încadrează în muncă, pe
perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă
de peste 45 de ani, şomeri care sunt unici
susţinători ai familiilor monoparentale,
şomeri de lungă durată sau tineri NEET
primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni,
pentru fiecare persoană angajată din
aceste categorii, o sumă în cuantum de
2250 lei, cu obligaţia menţinerii
raporturilor de muncă sau de serviciu cel
puţin 18 luni.

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  pentru limită de vârstă, şi nu
îndeplinesc condiiţile de pensionare
anticipată parţială beneficiază lunar, pe
perioada angajării, până la data
îndeplinirii condiţiilor respective, de o
sumă în cuantum de 2250 lei.
De facilităţile prevăzute anterior
beneficiază 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 persoane cu
handicap şi le menţin raporturile de
muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Subvenții pentru angajarea elevilor și
studenților
Angajatorii care încadrează în muncă,
potrivit legii, elevi şi studenţi în timpul
vacanţelor, beneficiază de un stimulent
financiar în cuantum de 50% din valoarea
indicatorului social de referinţă (250 lei)
pentru fiecare elev sau student încadrat în
muncă. Angajarea se face în baza unui

contract de muncă pe perioadă
determinată, egal sau mai mic decât
durata vacanţei, încheiat în condiţiile
legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu
timp parţial sau a unui contract de muncă
temporar, numai dacă durata de muncă
temporară este egală sau mai mică ddecât
durata vacanţei. Stimulentul financiar se
poate acorda pentru o perioadă de
maximum 60 de zile lucrătoare într-un an
calendaristic, pe perioada vacanţelor.

Subvenții pentru stagiatură
Angajatorii care încheie un contract de
stagiu cu absolvenții de învățământ
superior primesc lunar, la cerere, din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe
perioada derulării contractului de stagiu
pentru acel stagiar, o sumă cuantum de
2250 lei/lună.

Subvenții pentru angajarea ucenicilor
Angajatorii care încadrează ucenici
primesc, la cerere, pe toată perioada
derulării contractului de ucenicie, pentru
fiecare ucenic angajat, o sumă în
cuantum de 2250 lei/lună.


