Comunicat de presă
Prima de relocare pentru şomerii care îşi găsesc un loc de muncă la o distanţă mai
mare de 50 km faţă de localitatea de domiciliu

Prima de relocare se acordă şomerilor care se încadrează în muncă într-o altă localitate, aflată la
o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu/reşedinţă, pot primi cel mult 900 de lei
lunar, pentru o perioadă de maximum 36 luni.
Prima de relocare este o sumă neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi
este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau
noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei pe lună.
Pentru a beneficia de aceşti bani, persoanele interesate trebuie să depună o cerere şi să
îndeplinescă cumulativ, următoarele condiţii:
- Să fie înregistrate ca şomeri la AJOFM;
- Să se încareze în baza unui contract de muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de
cel puţin 12 luni;
- Localitatea unde trebuie prestată munca să fie situată la mai mult de 50 de km faţă de
localitatea de domiciliu sau de reşedinţă;
- Să îşi schimbe domiciliul sau să îşi stabilescă reşedinţa în localitatea (sau în localităţile
învecinate) unde va lucra;
- Să aibă venituri nete lunare mai mici de 5.000 lei/lună, realizate de solicitant în situaţia
în care este persoană singură sau împreună cu familia acestuia;
- Să nu aibă locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei asigurate de
către angajator sau de la stat.
Prima de relocare nu se cumulează cu celelate prime prevăzute de Legea nr. 76/2002, respectiv
cu prima de activare, prima de încadrare sau prima de instalare.
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