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      Potrivit legislaţiei în vigoare, angajatorii pot beneficia de anumite stimulente 
financiare de la stat dacă încadrează în muncă persoane din categorii 
defavorizate, formate din cei care îşi găsesc mai greu un loc de muncă datorită 
faptului că sunt prea tineri sau prea în vârstă. 
Astfel: 

-    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, suma în 
cuantum de 900 lei pe o perioadă de 18 luni; 
 
-    angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în 
vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durata, tineri NEET sau şomeri care 
sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o 
perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă 
în cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de 
serviciu cel puţin 18 luni; 
 
-    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; 
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-   angajatorii care încadrează în muncă, 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; 
 
     Subvențiile se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele 
angajate din categoriile prevăzute anterior, precum şi pentru perioadele în care 
persoanele se află în concediu de odihnă.  
 
    Reamintim angajatorilor sibieni că în conformitate cu prevederile art. 10 al Legii 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, cu modificările şi completările ulterioare,  că au obligaţia să comunice 
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu (AJOFM Sibiu), toate 
locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea 
acestora. 
De asemenea, aceștia au obligaţia să transmită către AJOFM Sibiu, ocuparea 
locurilor de muncă vacante care au fost comunicate anterior, în termen de o zi de 
la data ocupării, iar cei care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din 
rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen 
de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost 
înregistraţi. 
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