
Drepturile şomerilor 

A) Să beneficieze de indemnizaţie de şomaj în condiţiile stabilite  de lege; 

B) Să beneficieze de informare şi consiliere profesională; 

C) Să beneficieze de medierea muncii; 

D) Să beneficieze de formare profesională; 

E) Să beneficieze de evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale 

debândite pe alte căi decât cele formale; 

F) Să beneficieze de  consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi 

independente sau pentru iniţierea unei afaceri; 

G) Să beneficieze de completarea veniturilor salariale ale angajaţilor în 

condiţiile prevăzute de lege; 

H) Să beneficieze de stimularea mobilităţii forţei de muncă; 

 

 

 

Obligaţiile şomerilor 

Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au următoarele obligaţii: 
 
A) Să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt 
solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, 
pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă; 
B) Să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă 
la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la 
acordarea drepturilor; 
C) Să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare 
profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt 
înregistrate; 
D) Să caute activ un loc de muncă ; 
E) Să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care 
sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de 
identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care 
funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului 
medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a 
intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se 
realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de 
indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei 
de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare ; 
 
 
 
 
 



A munkanélküliek jogai 

 

A) Munkanélküli segélyben részesüljön, a törvény által előirt feltételek szerint 

B) Tanácsadásban részesüljön 

C) Munkahely – keresési  segitségben részesüljön 

D) Szakmai képzésben részesüljön 

E) Szakmai képességek felmérésében részesüljön 

F) Vállalkozás inditásához szükséges információkhoz jusson 

G) Bizonyos bérkigészitéskben részesüljön 

H) Munkerő-mobilitást elősegitő támogatásban részesüljön, a törvény által előirt 

feltételek szerint 

 

 

A munkanélküliek kötelezettségei 

Azon személyek, akik munkanélküli segélyben részesülnek, a következő 

kötelezettségeik vannak: 

a) Programálás alapján havonta jelentkezni, vagy ahányszor a munkerő hivatal 

kéri, hogy megfelelő segitséget kapjon az álláskeresése érdekében 

b) Három napon belül bejelenteni bármilyen változást, amely a munkanélküli 

segély folyositását befolyásolja 

c) Résztvegyen az álláskeresés elősegitő programokban, illetve szakmai 

képzésekben 

d) Aktivan/ folyamatosan keresse a munkát 

e) 24 órán belül bejelenteni, amennyiben betegszabadságon van, beleértve az 

orvos adatait is,  amennyiben a betegség nem munkanapokon jelentkezik, a 

betegszabadságot az első munkanapon kell bejelenteni 

 




