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Informaţii utile absolvenţilor promoţiei 2021 
 

 
 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzau (AJOFM Buzau) 

oferă servicii absolvenţilor care se înregistrează, în termen de 60 de zile de la 

absolvire, la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă, din raza de domiciliu, în 

vederea medierii pentru încadrarea în muncă. 

 
Absolvenţii de liceu promoţia 2021 se pot prezenta pentru înregistrare ca 

someri fără  drept la indemnizatie, ca etapă prealabilă şi obligatorie pentru 

obţinerea indemnizaţiei de şomaj, în intervalul 07 Iunie 2021 – 03 August 2021. 

Începând cu anul 2018, ulterior înregistrării ca someri fără  drept la 
indemnizatie, absolventii  pot beneficia de indemnizatie de somaj DOAR DACĂ, la 
data solicitării dreptului(adică ulterior datei de 03 August), NU AU FOST ADMISI la o 
altă formă de învăţământ (art. 42, alin.(2) din Legea 76/2002)  

  
Potrivit prevederilor legale, absolvenţii trebuie să se prezinte la agenţiile locale 

pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul 

absolvenţilor de liceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de 

bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 05 Iunie 2021, având în vedere că, 

potrivit Ordinului nr 3.125/2020 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 

“Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 04 Iunie  

2021”.  
În situaţia în care unii tineri mai au corigente şi nu au situaţia încheiată la toate 

materiile, aceştia vor fi obligaţi să se prezinte într-un interval de 60 de zile de la 

susţinerea şi promovarea examenului de corigentă. În acest sens, adeverinţa eliberată 

de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigentă. 

 
În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absoventii trebuie să prezinte:  
1. Act de indentitate fotocopie; 

  
2. Act de studii (adeverinţa de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de 

bacalaureat după caz) în fotocopie.  
În cazul adeverinţei trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 
04.06.2021;  

3. Declaratie pe propria raspundere - cu privire la conditia medicala   ;  
 

În situaţia în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de bacalaureat 

(indiferent dacă s-a prezentat sau nu la acesta) şi acesta are dreptul să se prezinte 

în vederea înregistrării în intervalul 07 Iunie 2021 – 03 August 2021. 

 

http://ajofmbuzau.ro/files/adev_med_propria_rasp.pdf


 
 

 

 

 

  

 

 

                                            

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUZĂU 
Operator de date cu caracter personal nr. 9953. 

Str. Ion Băieşu, bl. 3A, parter 

Tel.: 0238/713216; Fax: 0238/713216 

e-mail: ajofm.bz@.anofm.gov.ro;  

www.anofm.ro 

 
În situaţia în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat, acesta are 

în continuare obligaţia de a se prezenta în intervalul 07 Iunie 2021 – 03 August 

2021, deoarece el este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul 

terminal şi are situaţia închisă la toate materiile. 

 

Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă în intervalul 

de 60 de zile de la absolvire (07 Iunie 2021 – 03 August 2021), ei au dreptul să se 

prezinte în continuare să se înregistreze ca someri fără drept la indemnizatie, dar 

nu vor avea ulterior dreptul la indemnizaţie de şomaj. 

 
Pentru absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de 

minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii 

profesionale, indemnizaţia de şomaj se acordă de la data absolvirii, fără a mai fi 

necesară înregistrarea, în prealabil, ca someri fără drept la indemnizatie, în termen 

de 60 de zile de la absolvire.  
Precizăm că aceste prevederi pentru absolvenţii de liceu sunt în concordanţă cu 

obligaţia instituţiilor de învăţământ de a elibera certificate de studii în termen de 15 

zile de la data absolvirii (finalizării studiilor), ori până la acea dată rezultatele 

examenului de bacalaureat încă nu sunt cunoscute. 

   
 

Atenţie!!! - Dacă absolventul nu s-a înregistrat în termen de 60 de zile de la 

finalizarea studiilor, atunci persoana în cauză nu va mai avea dreptul la 

indemnizaţie de şomaj, dar în schimb va putea să beneficieze de serviciile de 

stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuite dacă se 

înregistrează în evidenţă A.J.O.F.M. BUZAU. 
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CALENDAR RECAPITULATIV ÎNSCRIERI ABSOLVENȚI 

- Studii medii - 

 

1. 04 Iunie 2021 – data absolvirii liceului 

2. 07 Iunie 2021 – 03 August 2021– înscrierea ca somer fără drept 

la indemnizatie de somaj 

Documente necesare: 

 Act de indentitate fotocopie; 

 Act de studii (adeverinţa de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de 

bacalaureat după caz) în fotocopie.  
În cazul adeverinţei trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 
04.06.2021;  

 Declaratie pe propria raspundere - cu privire la conditia medicala * ; 

 Cerere mediere* 

 Cerere consiliere* 

 Formulare grup țintă proiect INTESPO* 

 

3. De la 04 August 2021 – înscrierea ca șomer indemnizat(cu condiția 

de a nu fi declarat admis la o altă formă de învătământ!!!), urmând 

să beneficieze de 250 lei lunar timp de 6 luni. 
 
IMPORTANT! Documentatia se va depune online la urmatoarele adrese: 

Punct de lucru Buzau  

ilianda.bratosin.bz@anofm.gov.ro    

florin.danoiu.bz@anofm.gov.ro 

Punct de lucru Rm.Sarat - mihaela.cucolas.bz@anofm.gov.ro               

Punct de lucru Patarlagele - daniel.popescu.bz@anofm.gov.ro     

Punct de lucru Pogoanele - aurel.tudorica.bz@anofm.gov.ro    

Punct de lucru Nehoiu - elena.ghetau.bz@anofm.gov.ro  

 

* Formularele se pot descărca de la adresa: ajofmbuzau.ro/somaj_online.php 
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