PRIME DE MOBILITATE:
PRIMA DE INSTALARE - art.75 din Legea nr.76/2002
Cine beneficiază
Se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care se
încadrează în muncă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanţă mai
mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt,
îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate
acesteia.
Condiţii:
- să nu mai fi avut raporturi de muncă în ultimii 2 ani cu angajatorul la care s-a efectuat
incadrarea
- domiciliul sau reşedinţa în localitatea de unde pleacă sa fi fost stabilit de cel putin 36 luni
anterior încadrării
- să nu deţină în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în
muncă sau în localităţile învecinate acesteia (titularul, sotul/sotia/, membrii familiei)
Prima de instalare se acordă persoanelor care:
a) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi
îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional
de mobilitate (PLAN-PLAN)
b) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi
îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul
naţional de mobilitate (PLAN- NePLAN)
c) au domiciliul sau reşedinţa în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de
mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în
Planul naţional de mobilitate (NePLAN-PLAN)
Termen de solicitare: maxim 60 de zile de la data încadrării în muncă.
Cuantum şi mod acordare
Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, :
a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi
care se încadrează în muncă, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul
sau îşi stabilesc reşedinţa;
b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc
reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în
care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.
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(3) În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare prevăzute la
alin. (1), unul va primi suma prevăzută la lit. a), iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum
de 3.500 lei.
Prima de instalare astfel stabilită se acordă în două tranşe, astfel:
a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;
b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la
angajare.
Dacă angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori
suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare
se acordă în cuantum diferenţiat, într-o singură tranşă, la data instalării, astfel:
a) 3.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la lit. a);
b) 6.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la lit. b);
c) 3.500 lei pentru fiecare soţ aflat în situaţia prevăzută la alin. (3).

PRIMA DE INCADRARE – art.74 din Legea nr.76/2002
Cine beneficiază
Se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se
încadrează în munca, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, într-o localitate situată la o distanţă mai
mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.
Prima de încadrare se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în zonele prevăzute în
Planul naţional de mobilitate,indiferent dacă localitatea unde se încadrează în muncă este situată sau
nu în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.
Condiţii:
- să nu mai fi avut raporturi de muncă în ultimii 2 ani cu angajatorul la care s-a efectuat
incadrarea
- să nu deţina în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în
muncă sau în localităţile învecinate acesteia (titularul, sotul/sotia/, membrii familiei)
Termen de solicitare: maxim 30 de zile de la data încadrării în muncă.
Cuantum şi mod acordare
Cuantumul primei de încadrare se calculează în functie de numarul de kilometri parcurşi de la
domiciliu/ reşedinţă până la angajator, astfel:
0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză
desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.
Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.
Planul naţional de mobilitate aprobat prin HG nr.903/29.11.2016 prevede pentru judeţul Constanţa
un număr de 11 localităţi: Adamclisi; Băneasa; Castelu; Cuza Vodă; Deleni; Dobromir; Dumbrăveni;
Gârliciu; Ion Corvin; Mihai Viteazu; Pantelimon.
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