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COMUNICAT DE PRES
Potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i
stimularea ocup rii for ei de munc , cu modific rile i complet rile ulterioare pentru a beneficia de indemniza ie de omaj i de alte facilit i oferite de lege,
absolven ii institu iilor de înv t mânt în vârst de minim 16 ani au obliga ia de a se
înregistra în baza de date a Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munc
Sibiu în termen de 60 zile de la data absolvirii, ca persoane aflate în c utarea
unui loc de munc , cu urm toarele documente:
- acte de studii i de calificare (original i copii);
- certificat de na tere (original i copie);
- act de identitate (original i copie);
- adeverin medical cu men iunea apt de munc sau cu restric ii.
Dac , în termenul de 60 de zile nu au reu it s ocupe un loc de munc , dup
aceast perioad , absolven ii pot depune cerere de acordare a indemniza iei de
omaj.
De re inut este faptul c , dac nu s-au înregistrat la AJOFM Sibiu în
cele 60
zile de la absolvire, tinerii nu mai pot beneficia de indemniza ia de omaj.
Indemniza ia de omaj se acord absolven ilor pe o perioad de 6 luni i const
într-o sum fix , lunar , al c rei cuantum reprezint 50% din valoarea indicatorului
social de referin , în vigoare. În prezent,valoarea acestui indicator este de 500 lei.
Indemniza ia de omaj se acord tinerilor absolven i o singur dat , pentru fiecare
form de înv mânt finalizat . În urma înregistr rii la Agen ia Jude ean pentru
Ocuparea For ei de Munc Sibiu, absolven ii pot beneficia de urmatoarele servicii
gratuite:
informarea, orientarea i consilierea profesional în vederea g sirii unui loc
de munc ;
medierea între cererea i oferta pe pia a muncii;
programe de formare profesional în meserii solicitate pe pia a muncii;
mobilitatea for ei de munc în România sau în UE.
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