
 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs 

Obiectiv specific 2.3 - Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la 

Serviciul Public de Ocupare 

Stimate Domn/Doamna,              

Vă aducem la cunoştinţă o serie de măsuri active personalizate de stimulare a 
forţei de muncă pe care AJOFM Cluj le pune la dispoziţia persoanelor înregistrate 
în evidenţele noastre. 

 Astfel: 
 AJOFM Cluj acordă prime de activare pentru șomerii neindemnizați; 

 AJOFM Cluj acordă prime de inserție absolvenților;  

 AJOFM Cluj acordă prime de mobilitate conform Planului National de  

Mobilitate ; 

 AJOFM Cluj acordă prime de relocare; 

 AJOFM Cluj realizează, gratuit,  programe de formare profesională; 

 AJOFM Cluj ofera informaţii exacte cu privire la piaţa forţei de muncă; 

 AJOFM Cluj oferă informaţii privind locurile de muncă vacante din  România 

si din Uniunea Europeană prin programul EURES;  

 AJOFM Cluj oferă consultanţă gratuită privind dezvoltarea unei afaceri; 

 AJOFM Cluj demarează programe de ucenici si stagii profesionale; 

 AJOFM Cluj subvenţionează locurile de muncă pentre absolovenţi. 

În cazul în care vă încadraţi în categoria tinerilor  NEETs, tânar cu vârsta cuprinsă 
între 16 şi 24 de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ 
şi nu participă la activităţi de formare profesională, vă aşteptăm la punctul de 
lucru din Huedin, str. Horea, nr. 5, în intervalul orar 08:00-13:00 pentru a vă oferi 
o consultanţă profesională, potrivită cu nevoile dumneavoastră pentru a putea 
beneficia de urmatoarele subvenţii: 

 

1. O primă de activare de 500 lei, dacă eşti tânăr NEET si somer neindemnizat 
înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care te 
angajezi cu normă întreagă; 

 

2. O primă de încadrare în sumă de 0.5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, 
proporţional cu numărul de zile lucrate, dacă eşti tânăr NEET şi somer 
(indemnizat sau neindemnizat) înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei 
de muncă în raza căreia ai domiciliul, în situaţia în care te angajezi intr-o 
localitate situată la o distanţă mai mare de 15km de localitatea de 
domiciliu/reşedinţă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel putin 12 
luni; 

 

3. O primă de instalare de 12500 lei (sau 15500 lei daca eşti însoţit de 
membrii de familie) , dacă eşti tânăr NEET şi şomer (indemnizat sau 



 

 
neindemnizat) înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în raza 
căreia ai domiciliul, în situaţia în care te angajezi cu normă întreagă, pentru o 
perioadă de cel putin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanţă mai 
mare de 50 km de localitatea de domiciliu/reşedinţa şi ca urmare a acestui 
fapt iti schimbi domiciliul/reşedinţa în acea localitate sau în localităţi 
învecinate; 

 

4. O primă de relocare egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor 
pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 
lei, dacă eşti tânăr NEET şi şomer (indemnizat sau neindemnizat) înregistrat la 
agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia ai domiciliul, în 
situaţia în care te angajezi cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel putin 
12 luni, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de 
localitatea de domiciliu/reşedinţa şi ca urmare a acestui fapt iti schimbi 
domiciliul/reşedinţa în acea localitate sau în localităţi învecinate si veniturile 
nete lunare realizate de către tine în situaţia în care eşti singur/ă sau 
împreună cu familia nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună; 

 

5. O primă de inserţie în cuantum de 1500 lei pentru absolvenţii înregistraţi 
la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, 
în termen de 60 de zile de la absolvire, cu normă întreagă pentru o perioadă 
mai mare de 12 luni. 

6. Cursuri gratuite de formare profesională( calificare, recalificare) si 
decontarea  transportului de la domiciliu până la locul de desfăşurare a 
cursurilor; 

7. Furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor; 

8. Dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc 
de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria 
carieră; 

9. Instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă si 
îndrumarea  pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la un loc 
de muncă. 

Aceste facilităţi se adresează şi altor categorii de vârstă care îndeplinesc 
condiţiile necesare în vederea acordării lor, în conformitate cu prevederile 
legale.  

 
Vrei să fii informat, vrei să fii activ, AJOFM Cluj te asteptă pentru a beneficia de 

pachete personalizate de măsuri active de ocupare, destinate persoanelor din 

evidenţă . 

 Contact :                                     Răcean Teodor-Mircea- Expert ELI      Tel 0740248960                                                                            
Dăncilă Ana Maria- Expert ELI         Tel 0749265785 


