Actele necesare pentru solicitarea drepturilor conform art. 74 (primã de încadrare ) din Legea 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi
completările ulterioare;
a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11,
b) actul de identitate care să ateste domiciliul,
c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie (înregistrat in REVISAL), sau dovada încadrării
în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică
extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi
desfăşoare activitatea;
d) angajament conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu,
e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că
- în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;
- în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori
la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care
au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă (conform
modelului);
f) declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi
farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de încadrare prevăzute la art. 74 din lege nu au
promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz(conform
modelului);
g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să
rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz ( conform
modelului);
h) Adeverință privind veniturile eliberată de administrația fiscală de domiciliu.
ATENTIE ! TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR NU POATE DEPASI 30 ZILE CALENDARISTICE DE
LA DATA ANGAJARII..
FORMULARE SE GASESC SI LA ADRESA <AJOFM MARAMURES http://www.maramures.anofm.ro>

PRECIZĂRII
Beneficiarii acestei prime sunt persoanele înregistrate ca
şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se
încadrează în muncă( în baza baza DISPOZITIEI DE REPARTIZARE emisa
de agentie ), potrivit legii, într-o localitate situată la o
distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul
sau reşedinţa (Localități nominalizate in Planul National de
mobilitate aprobt prin HOTĂRÂRE nr. 903 din 29 noiembrie 2016) și
care se încadreaza în muncă ulterior datei înregistrării la aceste
agenţii, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni.
Nu beneficiază de primele de încadrare:
a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare
sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare
solicitării primei de incadrare;
b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost
în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
c) persoanele care se încadrează la angajatori la care
calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai
multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de
administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au
fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost
suspendată potrivit angajare pe durată determinată, iar ulterior,
ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă,

plata indemnizaţiei de şomaj încetează .
e) 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 legii;
f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care
angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
Cuantumul primei încadrare se calculează la 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.
Prima de încadrare şi prima de instalare, prevăzute la art. 74
şi 75, denumite în continuare prime de mobilitate, nu se cumulează.
Angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite
potrivit dispoziţiilor art. 74, în situaţia în care raporturile de
muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12
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, 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.
Recuperarea sumelor prevăzute la art. 74 se va face pe baza
angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.
Persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au
dreptul la menţinerea acestora şi în cazul în care, în perioada de
12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de
serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se
încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi
condiţii.

OBLIGAȚIE
Pentru acordarea lunară a cuantumului primei de încadrare prevăzute
la art. 74 din lege, beneficiarul primei va depune lunar, până la
data de 5 a fiecărei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti
unde se afla în evidenţă sau a fost transferat dosarul o adeverinţă
eliberată de angajator care atestă numărul de zile în care persoana
în cauză a desfăşurat efectiv activitate la respectivul angajator,
din numărul total de zile lucrătoare din luna expirată

