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INFORMARE ŞOMERI 
 
 
În România fiecărei persoane îi sunt garantate dreptul de a-şi alege liber profesia şi locul de 
muncă, precum şi dreptul la asigurările pentru şomaj. 
 
şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  
  a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la 
îndeplinirea condiţiilor de pensionare; 
  b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei 
munci;  
  c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate 
potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor 
pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;  
  d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc 
de muncă. 
  
şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la pct. IV şi se 
înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care 
funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.  
 
şomer de lungă durată - persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în 
cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani;  
 
tânăr cu risc de marginalizare socială - persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul IV, se înregistrează la agenţia pentru ocuparea 
forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se 
încadrează în una dintre următoarele categorii:  
  a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem; 
   b) are dizabilităţi; 
  c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea; 
  d) are copii în întreţinere; 
  e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; 
  f) este victimă a traficului de persoane.  
 
tânăr NEET - persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de 
ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi 
de formare profesională; 
  
stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care persoana a fost asigurată obligatoriu în 
sistemul asigurărilor pentru şomaj, precum şi perioada de timp pentru care persoana a fost 
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asigurată facultativ prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj şi prin plata în 
temeiul acestui contract de asigurare a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj;  
 
asigurat - persoana fizică ce realizează venituri, potrivit legii, şi care este asigurată 
obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, precum şi persoana care se asigură 
facultativ prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj şi prin plata în temeiul 
acestui contract de asigurare a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj;  
 
 indemnizaţie de şomaj - o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a 
pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-
au putut încadra în muncă;  
 
 Beneficiari ai prevederilor legii 76/2002 sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, 
aflate în una dintre următoarele situaţii: 
 
  a) au devenit şomeri;  
  b) nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ; 
   c) ocupa un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;  
  d) au obţinut statutul de refugiat sau beneficiază de altă formă de protecţie 
internaţională, conform legii, sau se află în procedura de soluţionare a cererii de azil şi au 
acces pe piaţa muncii, în condiţiile prevăzute de lege.  
   e) sunt cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri 
în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României, conform legii;  
    f) nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie. 
    
În vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj, şomerii prevăzuţi la art. 16 lit. a), 
din Legea nr. 76/2002, sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situaţii:  

a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;  
b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;  
c)    le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost 
încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării 
definitive a activităţii angajatorului, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 19 lit. c) din 
Legea nr. 76/2002;  

  d^1) le-a încetat mandatul pentru care au fost aleşi, în situaţia persoanelor prevăzute la 
art. 19 lit. d); 
   e) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive 
neimputabile lor;  
  f) au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, 
din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de 
referinţă, în vigoare;  
  g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au 
redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;  
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  h) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în 
perioada de suspendare a acestora, potrivit legii; 
   j) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este 
posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive 
a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;  
  k) le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management, în situaţia 
persoanelor prevăzute la art. 19 lit. f) şi g);  
  l) le-a încetat activitatea desfăşurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au 
realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. h), din motive neimputabile lor;  
  m) le-a încetat activitatea desfăşurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au 
realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. i), din motive neimputabile lor.  
 
Sunt asimilate şomerilor persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 lit. b), dacă 
îndeplinesc următoarele condiţii:  
 
  a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o 
perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii 
profesionale;  
   b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 
16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;  
Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de 
stagiul de cotizare, după cum urmează:  
  a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an; 
  b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani; 
  c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani*). 
 
   Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, în 
funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:  
  a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, 
pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an; 
  b) suma prevăzută la lit. a), la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea, asupra 
mediei veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj pe ultimele 12 
luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de 
stagiul de cotizare.  
 
 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; 
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  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.  
 
Obligaţia prevăzută la alin. lit. c) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază 
de indemnizaţie de şomaj participă la programe de formare profesională, organizate în 
condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă 
primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul 
Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune. 
Obligaţia nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste programe de formare 
profesională, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost 
cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională 
oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află în perioada de acordare a 
acestor servicii.  
 
Persoanele prevăzute la alin. (1^1) au obligaţia să prezinte lunar, la data programării 
prevăzute la alin. (1) lit. a), agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt 
înregistrate dovada participării lor la programe de formare profesională a căror finanţare este 
asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat 
membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, 
Fondului social european şi Fondului de coeziune, sau, după caz, dovada participării la 
examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz nejustificat. 
 
Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, 
refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la 
servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă.  
 
Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, au 
fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, 
după caz, în condiţiile legii. 
  
Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, 
medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul 
naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legi.  
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Indemnizaţia de şomaj se plăteşte lunar în cuantumul prevăzut la art. 39 alin. (2), respectiv 
la art. 40 alin. (1),din Legea nr. 76/2002 
 
 Pentru fracţiuni de lună indemnizaţia de şomaj se calculează proporţional cu numărul de zile 
calendaristice din luna respectivă. 

 
Încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum 
urmează:  
  a) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă 
determinată mai mare de 12 luni;  
  b) la data de întâi a lunii următoare lunii în care a realizat, din activităţi autorizate 
potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă în 
vigoare;  
  c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi 
independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri 
lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;  
  d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii 
sau nivelului studiilor;  
     e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării şi de 
formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei 
  f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni;  
  g) la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data 
solicitării pensiei anticipate ori a pensiei anticipate parţiale sau la data când pensia de 
invaliditate devine nerevizuibilă;  
    i) la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai 
mare de 12 luni; 
  j) în cazul decesului beneficiarului;  
  k) la expirarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. (2), (3) şi (3^1); 
    l) la expirarea termenelor prevăzute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);  
  m) la data admiterii într-o formă de învăţământ, în cazul persoanelor asimilate şomerilor, 
prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) şi b), din Legea nr. 76/2002 
   n) la data de la care îşi începe desfăşurarea activităţii în funcţii elective sau la data la 
care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata 
mandatului;  
   o) la data angajării, conform legii, pe bază de contract, în situaţia soldaţilor şi gradaţilor 
voluntari;  
   p) la data promovării concursului naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în 
condiţiile legii;  
   q) de la data la care desfăşoară o activitate pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în 
baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi 
drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri din contracte/convenţii încheiate 
potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 
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denumită în continuare Codul civil, sau în temeiul Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al 
Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, 
precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 
 Suspendarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum 
urmează: 
  a) la data la care nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a); 
  b) pe perioada îndeplinirii serviciului militar activ;  
  c) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 12 luni;  
  d) la data obţinerii autorizării pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj, la cererea 
persoanei care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau 
în Elveţia pentru a căuta un loc de muncă şi doreşte să îşi menţină plata indemnizaţiei de 
şomaj, conform prevederilor legale, pe o perioadă de maximum 3 luni sau, după caz, 6 luni, 
cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are, după 
caz, domiciliul sau reşedinţa;  
    e) pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative 
de libertate de până la 12 luni; 
  f) la data pensionării pentru invaliditate;  
  g) pe perioada acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, a 
indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea 
vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap;  
    h) pe perioada incapacităţii temporare de muncă mai mare de 3 zile datorită accidentelor 
survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, a 
altor forme de pregătire profesională, în timpul şi din cauza practicii profesionale;  
    i) pe perioada acordării plăţilor compensatorii, potrivit legii, în situaţia în care aceste 
drepturi băneşti se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
  j) la data plecării din ţară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei, în 
situaţia în care plata indemnizaţiei de şomaj nu se suspendă în condiţiile lit. d);  
  k) la data începerii desfăşurării unei activităţi pentru o perioadă mai mică de 12 luni, în 
baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi 
drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003*), cu 
modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri din contracte/convenţii încheiate 
potrivit Codului civil sau în temeiul Legii nr. 96/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 
Repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile alin. (1) lit. a), din Legea nr. 76/2002, se 
face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice 
de la data suspendării.  
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Repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile alin. (1) lit. b), c), e)-i) şi k), din Legea 
nr. 76/2002,  se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de 
zile calendaristice de la data încetării situaţiei care a condus la suspendare.  
   
Repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile alin. (1) lit. d), se face, după caz, astfel:  
  a) de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data 
suspendării, în situaţia în care persoanei îi sunt incidente dispoziţiile referitoare la prestaţia 
de şomaj prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de 
securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora 
care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, precum şi măsurile adoptate, potrivit legii, 
în aplicarea acestor reglementări europene; 
 
  b) de la data stabilită conform reglementărilor Uniunii Europene privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, precum şi măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea 
acestor reglementări europene, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării, în situaţia 
în care persoanei îi sunt incidente dispoziţiile referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de 
reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi 
măsurile adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene sau, după caz, 6 
luni, cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are, 
după caz, domiciliul sau reşedinţa.  
 
Repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile alin. (1) lit. j), se face de la data 
depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării.  
   
Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. a) face parte din perioada de acordare a 
indemnizaţiei de şomaj. 
 
Perioada de suspendare a indemnizaţiei de şomaj pe perioada acordării indemnizaţiei 
pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzută la alin. (1) lit. g), face parte din 
perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj în situaţia în care nu este îndeplinită 
obligaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. e).  
     

Drepturile băneşti prevăzute la art. 43 din Legea nr. 76/2002, fac obiectul 
executării silite pentru debite provenite din plata necuvenită a acestora, precum 
şi pentru cazurile prevăzute de Codul de procedură civilă ori de alte dispoziţii 
legale speciale. 
 
Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează de la beneficiari în termenul general de 
prescripţie legal. 
Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedaţi nu se mai urmăresc.  
Beneficiarii de indemnizaţie de şomaj sunt asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de stat şi 
în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi beneficiază de toate drepturile prevăzute de 
lege pentru asiguraţii acestor sisteme.  
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SUBVENŢIILE  ŞI  FACILITĂŢILE  LEGISLATIVE  

 OFERITE  ŞOMERILOR 

 

Completarea veniturilor salariale - Art.72 - ale șomerilor care se încadrează în 

muncă, pentru o perioada mai mare de 12 luni cu normă întreagă, înainte de expirarea 

perioadei pentru care erau îndreptățiți să primească indemnizație de șomaj. Aceștia primesc 

30% din valoarea indemnizației de șomaj, pentru respectiva perioadă. 

 

Prima de activare Art.73 2 (1) 

Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel puţin 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, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei. 

 Nu beneficiază de aceste  prevederi persoanele care se încadrează la angajatori cu 

care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni. 

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. 

 

Prima de încadrare Art.74 

Este destinată persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în zonele prevăzute în 

Planul naţional de mobilitate stabilit prin ordin al Ministerului Muncii; se acordă 0.5 

lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi proporţional cu numărul de zile lucrate.  

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care 

se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 

km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de 

încadrare, neimpozabilă pe o perioadă de 12 luni. 
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Prima de instalare Art.75 

Se acordă doar persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul 

domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate stabilit 

prin ordin al Ministerului Muncii.  

 Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care 

se încadrează în muncă, potrivit legii, 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 pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată: stimulării 

încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua 

reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz. 

 

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel: 

- 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea 

forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca 

urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa; 

- 15.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea 

forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca 

urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care 

sunt însoţite de membrii familiei iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt 

însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere. 

În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare unul 

va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei. 

Prima de instalare stabilită în cuantumurile prevăzute mai sus se acordă în două 

tranşe, astfel: 

-   tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării; 

- tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la 

angajare. 
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Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat 

dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic 

European pe o perioadă de cel puţin 36 luni, în aceleaşi cuantumuri şi condiţii prevăzute 

mai sus. 

 

Localităţile aflate în Planul de mobilitate în judeţul Timiş 

TIMIŞ 

BÂRNA 

CHECEA 

GOTTLOB 

SECAŞ 

 

Prima de relocare Art.76^2 

• Prima de relocare reprezintă 75% din suma stabilită în contractul de închiriere + 75% 

din cheltuielile pentru utilități în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult 

de 900 lei/lună. 

• Beneficiază de prima de relocare persoanele, care ulterior datei înregistrării la la 

agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă , se încadrează în muncă, cu normă 

întreagă, 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. 
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• Se acordă pentru o perioadă de maxim 36 de luni persoanelor ale căror venituri nete 

lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau 

împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000lei/lună. 

• În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau 

centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din 

fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă. 

 

FACILITĂŢILE ACORDATE ABSOLVENŢILOR PENTRU STIMULAREA ÎNCADRĂRII ÎN 

MUNCĂ 

 

• Absolvenții instituțiilor de învățământ care, în termen de 60 de zile de la data 

absolvirii, se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă și se angajează 

cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea 

indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării. 

• Prima de inserţie 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 12 luni 

de la angajare. 

• Nu beneficiază de prima de inserție absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care 

angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de  a-i încadra în muncă. 

 
 
 


