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266 elevi și studenți au obținut experiență profesională in vacanța de vară 
 
262 de elevi și 4 studenți din județul Harghita au avut șansa de a obține experiență 
În  muncă prin încadrarea cu contract de muncă. 
 

 

Prin Legea 72/2007, privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, 

angajatorii care încadrează în muncă elevi sau studenţi pe perioada vacanţelor, stabilită 

potrivit legii, beneficiază pentru fiecare elev sau student de un stimulent financiar lunar 

egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi 

stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare. La această dată indicatorul social de 

referinţă are o valoare de 500 de lei.  

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor de şomaj, 

dacă încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza unui contract individual de muncă pe 

durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei sau în baza unui contract 

de muncă temporară dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică 

decât durata vacanţei.  

În acest an, AJOFM Harghita, a încheiat subvenţii cu 70 de angajatori, care au încadrat în 

muncă 266 de elevi sau studenţi, pe perioada vacanţei de vară, în domenii de activitate 

precum confectii, prelucrarea lemnului, comert, industrie alimentara, alimentatie publica și 

serviciibugetul alocat fiind de 96000 de lei. 

Cu toate că disponibilitatea elevilor, în special, de a lucra pe perioada vacnței a fost mare, 

anul acesta s-au făcut mai puține încadrări în muncă, chiar dacă numărul convențiilor a 

fost mai mare. În anul 2016 numărul convențiilor încheiate a fost de 60 cu 293 de 

încadrări, suma cheltuită  fiind de 104000 lei. 

Se observă o tendință, în creștere a tinerilor elevi și studenți, de a lucra în vacanțele de 

vară ceea ce este un lucru lăudabil, experiența dobândită în aceaste perioade, fiind 

câștigul cel mai mare pe care îl pot dobândi. 
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