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Comunicat de presă 

Prima de relocare – “ Prima Chirie” 

 

         Prin modificările aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și al ocupării 

forței de muncă de O.U.G. nr. 6/2017,precum și a Normelor metodologice nr.374/2017 de aplicare a 

legii a fost  introdusă - Prima de relocare.  

     Pot beneficia de prima de relocare persoanele înregistrate ca șomeri la Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Sibiu care se încadrează în muncă, ulterior datei înregistrării la agenție, cu 

normă întreagă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare 

de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își 

schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate 

acesteia.  

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în 
situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 
lei/lună și este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie și 
utilități) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei și se acordă lunar, pe o 
perioadă de cel mult 36 de luni, în situația în care în această perioadă sunt respectate condițiile 
prevăzute mai sus. 

Persoanele care îndeplinesc condițiile legale sunt așteptate să depună la agenția pentru ocuparea 
forței de muncă unde sunt în evidență, actele necesare acordării acestui drept în termen de 60 de zile 
de la data încadrării în muncă . 

Veniturile nete lunare luate în considerare în vederea acordării primei sunt:  

 venituri din salarii și asimilate salariilor; 

 venituri din cedarea folosinței bunurilor; 

 venituri din pensii; 

 venitul minim garantat; 

 indemnizația de șomaj;  
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 stimulentul de inserție; 

 indemnizația de concediu pentru creșterea copilului.  

Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menținerea acesteia și în cazul în care, 
în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul 
la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași 
condiții. 

Nu beneficiază de prima de relocare: 

— persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art. 
74 și 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare; 

— persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în 
ultimii 2 ani; 

— persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută 
de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat și la alți 
angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; 

— persoanele pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată iar ulterior, ca urmare a 
schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează; 

— absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data 
solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile 
legii; 

— absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i 
încadra în muncă; 

— persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o altă locuință în localitatea în care își 
schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a 
încadrării în muncă. 

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agenției Județene pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Sibiu , str. Morilor nr.51 A, tel. 0269-230089. 

Mircea Dorin Creţu 

Director executiv 

 

Crenguţa Dana Radu 

Consilier superior 
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