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Alina Petrescu: Guvernul a aprobat normele de aplicare a programului Prima chirie
Guvernul a aprobat în sedinta de joi, printr-o Hotarâre, normele de aplicare ale programului "Prima
chirie", prin care se acorda, la cerere, o prima de relocare pentru acoperirea cheltuielilor de locuire
somerilor care-si gasesc de lucru la o distanta mai mare de 50 de kilometri de domiciliu.
"Astazi (joi - n.r.) în cadrul sedintei de Guvern (...) a fost adoptata o Hotarâre de Guvern pentru aprobarea
normelor de aplicare ale programului 'Prima chirie'. Prin acest program se acorda o prima de relocare somerilor
înregistrati la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca si care-si schimba domiciliul la o distanta mai
mare de 50 de kilometri de domiciliu pentru a se încadra în munca. Aceasta prima, important de precizat, se acorda
la cerere, lunar, pe o perioada de maximum 36 de luni, daca persoanele care solicita acest drept se încadreaza cu
norma întreaga pentru cel putin 12 luni. De asemenea, aceasta prima de relocare se ridica la 75% din suma
necesara pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire, adica si chirie si utilitati, în limita sumei de 900 de lei
lunar", a declarat Alina Petrescu.
Purtatorul de cuvânt al Guvernului a adaugat ca pentru a beneficia de prima de relocare persoanele doritoare
trebuie sa depuna o cerere în acest sens la Agentiile pentru ocuparea fortei de munca si sa aduca documentele care
sa ateste îndeplinirea conditiilor în termen de 60 de zile de la data încadrarii în munca.
"O precizare importanta pe care a facut-o si ministrul Muncii în deschiderea sedintei de Guvern, pot depune cereri
si cei care s-au încadrat în munca din ianuarie pâna acum, adica din momentul adoptarii initiale a OUG 6/2017", a
mai afirmat Petrescu.
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