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În acest număr: 

Subvenții acordate de stat în vederea stimulării ocupării 

forței de muncă  

Începând cu data de 3 decembrie 2016, atât angajații, cât și angajatorii 

beneficiază de noi măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, reglementate 

prin O.U.G. nr. 60/2016. 
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Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă („OUG 

nr. 60/2016”)  reglementează noi beneficii financiare, atât 

pentru angajați, cât și pentru angajatori  

Astfel, prin OUG nr. 60/2016 au fost reglementate noi beneficii financiare, atât în 

favoarea angajaților, cât și a angajatorilor, după cum urmează: 

A. Pentru angajatori: 

1. 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 

RON; 

2. Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi 

din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pe o perioadă de 18 

luni, pentru fiecare absolvent, suma de 900 RON; 

3. Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri 

în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai 

familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET (tânăr 

cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani care nu are loc de muncă, nu 

urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare 

profesională) primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare 

persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 RON; 

4. Angajatorii care încadrează în muncă şomeri care, în termen de 5 ani de 

la data angajării, îndeplinesc 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 RON. 

Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale 

angajaților sus-menționați pe o perioadă de cel puţin 18 luni de la data încheierii 
lor. 

B. Pentru angajați: 

1. Prima de activare  

- Este în valoare de 500 RON; 

- Este neimpozabilă; 

- Se acordă șomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de 

muncă care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care 

se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, 

ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. 

2. Prima de încadrare  

- Se acordă pe o perioadă de 12 luni, persoanelor care: 

o Sunt înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de 

muncă și  

o Se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai 

mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau 

reședința. 

- Cuantumul primei se calculează la 0.5 lei/km, dar nu mai mult de 55 

RON/zi, proporțional cu numărul de zile în care se desfășoară efectiv 

activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă; 

- Este neimpozabilă. 

3. Prima de instalare  

- Se acordă persoanelor care: 

o Sunt înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de 

muncă și 

o Se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată 

la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au 

domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă 

domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în 

localitățile învecinate acesteia;  
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- Este neimpozabilă; 

- Cuantumul primei de instalare este diferențiat, după cum urmează: 

o 12.500 RON – pentru persoanele înregistrate ca șomeri la 

agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în 

muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai 

mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau 

reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își 

stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile 

învecinate; 

o 15.500 RON - pentru persoanele care îndeplinesc condițiile de mai 

sus și sunt însoțite de membrii familiei; 

- Dacă ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, 

unul dintre aceștia va primi o primă de instalare în cuantum de 12.500 

RON, iar celălalt soț va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 

RON. 

 

Prima de încadrare și prima de instalare nu se cumulează. De asemenea, se 

acordă numai persoanelor care au domiciliul sau reședința ori își stabilesc noul 

domiciliu sau noua reședință în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate 

care se aprobă și se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

 
 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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