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Pénzügyi támogatások 25 éven aluli fiatalok alkalmazása esetén

A 25 éven alatti fiatalok számos pénzügyi támogatásban részesülhetnek alkalmazás esetén ,
amennyiben a munkaszerződés megkötése előtt a Munkaerő-foglalkoztató Ügynökség
nyilvántartásában vannak.
Meghívjuk a Hargita megyei fiatalokat hogy jelentkezzenek be a Munkaerő-foglalkoztató
Ügynökség adatbázisában a lakhelyéhez legközelebb lévő munkapontunknál.
Fizetetlen munkanélküli esetében, a nyilvántartott fiatal, ingyenes szakmai tájékoztatás és
tanácsadásban, szakmai képzésben, munkaerőközvetítésben vagy valamely független tevékenység
megkezdésére vagy vállalkozás elindításával kapcsolatos tanácsadásban részesülhet.
Alkalmazás esetén , a törvény előírásai értelmében , a fiatalok a következő juttatásokban
részesülhetnek:
- Aktiválási pótlék: 1000 lej minden olyan legalább 30 napja nyilvántartott fizetetlen
munkanélküli számára, aki egész normára, legalább 3 hónapra munkába áll . A juttatást 2
részletben folyósítsuk , felét az alkalmazáskor , a másik felét a 3 hónap letelte után
- Mobilítási (ingázási) pótlék 1 : azon nyilvántartott munkanélküliek számára akik munkába
állnak több mint 15 km-re a lakhelyüktől, hónaponta , 12 hónapig részesülnek 0,5 lej/km de
nem több mint 55 lej / munkanap,abban az esetben ha a lakhelyük benne van hátrányos
helyzetű közösségeket előíró Nemzeti Mobilítási tervben.
- Letelepedési pótlék: diferenciált arányban, 2 részletben (fele költözéskor és a másik fele
12 hónap ledolgozott munka után ):
a, azon nyilvántartott munkanélküliek számára akik munkába állnak több mint 50
km-re a lakhelyüktől és ezen ok miatt lakhelyet változtatnak 12.500 lej
b, 15.500 lej, ha költözik a családja is
Ezen juttatás is csak azoknak a munkanélkülieknek van akiknek a lakhelyük vagy
munkahelyük benne van hátrányos helyzetű közösségeket előíró Nemzeti Mobilítási
tervben. Abban az esetben ha a munkaadó szolgálati lakást biztosít az összeg értéke
csökken.
- Áthelyezési pótlék: azok a nyilvántartott munkanélküliek igényelhetik akik munkába állnak
50 km-re a lakhelyüktől és albérletbe költöznek, a lakhatási költségek 75%-át
igényelhetik,de nem többet mint 900 lej/hónap 36 hónapon keresztül.
A bejelentkezéshez szükséges iratcsomó a következő aktákat kell tartalmazza :
-Személyi igazolvány eredeti és másolat;
-Születési bizonyítvány eredeti és másolat;
-Iskolai végzettséget és szakmai végzettséget igazoló akta ( abszolválási igazolás vagy érettségi
diploma) eredeti és másolat .
-Orvosi igazolás a családorvostól vagy munkaorvostól, ami jelzi , hogy a személy munkaképes vagy
nem;
-Doszár
Ajánljuk a fiataloknak a http://locuridemuncaharghita.ro oldalon , Sectiune someri , Programari
someri (MAGYAR VALTOZAT) szakasznál on-line programálást kérni, így csökken a várakozási idő.
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