PRIMA DE ACTIVARE(art.73^2)
Cine beneficiază
Se acordă şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel putin 30 de zile,
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.
Condiţii:
- Să nu mai fi avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni cu angajatorul la care s-a efectuat incadrarea
- Să nu mai fi beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni
Cuantum
Prima de activare este în valoare de 1.000 lei, suma neimpozabilă si se acordă în două tranşe, astfel:
a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.
Termen de solicitare
Pentru acordarea primei de activare prevăzute la art. 73^2 din lege, persoanele vor depune documentele
la agenţia unde se află în evidenţă, în termen de maximum 30 de zile de la data angajării.
Documente
1. cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 32 la Norme;
2. actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printrun act eliberat de angajator, care să ateste încadrarea în muncă conform art. 73^2 din lege;
3. angajament pentru respectarea art. 73^3 din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 33,
care constituie titlu executoriu, potrivit legii;
4. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni acesta
nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.
Mentinerea raporturilor de munca
Angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite potrivit dispoziţiilor art. 73^2, în situaţia în
care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 3 luni de la data
încadrării în muncă, în temeiul următoarelor prevederi:
a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului;
c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care,
în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator
şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.
Posibilitate de cumulare a primei de activare
- nu se cumulează cu prima de inserţie şi cu prima de instalare, prevăzute la art. 73^1 alin. (1),
respectiv la art. 75.
- se poate cumula cu prima de încadrare prevăzută la art. 74.
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