
Actele necesare pentru solicitarea drepturilor conform art. 73^2 alin 1 (primã de activare in 

valoare de 500 lei ) din  Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cerere conform modelului (anexa nr.32 la normele metodologice) 

 Actul în baza caruia a fost încadrata persoana ( contact de munca înregistrat la I.T.M , dispozitia 

de numire- copie ). 

 Declaratie angajator din care sa rezulte ca in ultimele 12 luni acesta nu a mai fost in raporturi de 

munca sau de serviciu cu persoana respectiva, 

 Declarație angajat (model) că nu a beneficiat de primă de activare în ultimele 12 luni, 

 Angajament (anexa nr.33 la normele metodologice) care constituie titlu executoriu 
 

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> 

 

PRECIZĂRI 
 

Beneficiarii acestei prime sunt șomerii înregistraţi la 

agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel puțin 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 500 lei, neimpozabilă. 
     Nu beneficiază de prevederile alin. (1) persoanele care 

se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de 

muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni. 

     Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare 

şi cu prima de instalare, prevăzute la art. 73^1 alin. (1), 

respectiv la art. 75. 

     Prima de activare se poate cumula cu prima de încadrare 

prevăzută la art. 74. 
 

OBLIGAȚIE 
 

Până la data de 15 a lunii următoare lunii în care expiră 

perioada de 3 luni de la data încadrării în muncă, 

beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^2 din lege sunt 

obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de 

muncă judeţene, la care sunt înregistraţi, dovada emisă de 

angajator că sunt încadraţi. 

 

http://www.maramures.anofm.ro/

