
  

 

 

                                                                                                                              
 

 

Prima de încadrare 
(art. 74 din Legea76/2002 modificată  și completată) 

 
1.Beneficiari :  
              Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și 
care se incadrează în muncă,  potrivit legii,  într-o localitate situată la o distanță mai mare 
de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința,  pot beneficia de o primă de 
încadrare, neimpozabila (denumita și prima de mobilitate). 
    Cuantumul primei de incadrare  se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, 
proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la 
angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. 
 Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni. 
 Drepturile prevăzute la art. 74 din lege se acordă  la cerere, în termen de 30 de zile de la 
data încadrării în muncă. 
2.Conditii: 
   Prima de mobilitate prevazuta la art. 74 din lege, se acordă persoanelor care au domiciliul 
sau resedința  în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate(prevăzut în 
HG 903/2016) , indiferent dacă localitatea unde se încadrează este situată sau nu în zonele 
prevăzute în Planul național de mobilitate  
    Pentru stabilirea distanței dintre localitatea de domiciliu sau reședința și localitatea în 
care beneficiarul urmează să își desfășoare activitatea, ca urmare a încadrarii în muncă, în 
vederea acordarii primei de mobilitate, se va utiliza distanța rutiera pe ruta cea mai scurtă. 
    Prin sintagma localitate  se înțelege municipiu, oraș, sate, resedință de comună, sate 
componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național . 
3.Nu beneficiază de primă de încadrare : 
    a) persoanele care se încadrează în muncă pe perioada determinată mai 
mică de 12 luni, iar ulterior încadrării în muncă, se schimbă durata încadrării în 
muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori 
nedeterminată; 
    b) persoanele care în perioada de 12 luni de la încadrarea în muncă îș i pierd 
statutul de angajat, de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, cu 
excepţia persoanelor aflate in situaț ia prevazută la art. 75^1 alin. (5) din lege 
{ persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au dreptul la menținerea acestora și 
în cazul în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le incetează raportul de muncă sau 
de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se incadrează în termen de 30 
de zile la un alt angajator, în aceleați condiții.}. 
    c) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o prima de instalare 
în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate; 
    d) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau 
de serviciu în ultimii 2 ani; 
    e) persoanele care se incadrează  la angajatori la care calitatea de administrator/asociat 
este deținută de una sau mai multe persoane fizice ori 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; 
    f) absolvenții licențiați ai facultaților de medicină, medicină dentara și farmacie care, la 
data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe 
posturi în condițiile legii; 



 

 

  

g) absolvenții instituțiilor de învățămant față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de 
a-i încadra în muncă. 
 
4.Obligații: 
      Pentru acordarea lunară a cuantumului primei de încadrare , beneficiarul primei va 
depune lunar, până la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirată, la agenția pentru 
ocuparea forței de muncă județeană unde se afla în evidență sau a fost transferat dosarul o 
adeverință eliberată de angajator care atestă numărul de zile în care persoana în cauză a 
desfasurat efectiv activitate la respectivul angajator, din numarul total de zile lucrătoare din 
luna expirată. 

 
 Actele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art.74: 

  
    a) cerere conform modelului în anexa  11 la norme; 
    b) actul de identitate care să ateste domiciliul persoanei respective în original și copie; 
    c) actul în baza căruia au fost incadrate in munca, în  original si copie, sau dovada 
încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format 
electronic cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea 
locului de muncă unde persoana urmează să îți desfășoare activitatea; 
    d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) şi (2), după caz, din lege, conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii; 
    e) declaraţie pe propria răspundere  conform modelului; 
    f)  declaratie angajat conform modelului; 
    g) date de contact angajator. 
 


