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AKTÍV VAKÁCIÓ ! 

 

Idén is a Hargita megyei cégek munkahelyajánlatokat tesznek a diákok és egyetemisták számára a 

nyári szünetben, az alkalmazás meghatározott munkaszerződés alapján történik . 

A diákok és egyetemisták számára lehetőség nyílik ezáltal hogy a fizetés mellett szakmai 

tapasztalatra is szert tegyenek.  

A 72/2007-es törvény értelmében , azon cégek akik a vakáció idején diákokat és egyetemistákat 

alkalmaznak, mindegyik személy után állami támogatást igényelhetnek , a havi támogatás értéke a 

szociálisan elfogadható jövedelem értékének  50% -a . A szociálisan elfogadható jövedelem értéke 

jelenleg  500 lej, tehát a támogatás értéke 250 lej/hónap.  

Az állami finanszírozást kérheti azon cég a Hargita Megyei Munkaerő-foglalkoztató Ügynökségtől, 

aki diákokat vagy egyetemistákat alkalmaz meghatározott időtartamra, amely nem haladhatja meg a 

hatvan munkanapot és csakis a vakáció idején , ha az alkalmazás a vakáció kezdete előtt történik , 

nem igényelhető a támogatás.  

A munkaszerződés megkötése előtt a munkaadók le kell jelentsék az üres munkahelyet a Munkaerő-

foglalkoztató Ügynökséghez (online vagy papírformában), a diákok és egyetemisták be kell 

jelentkezzenek mint munkát kereső személy.  

Ajánljuk a  diákoknak és egyetemistáknak, hogy  a http://locuridemuncaharghita.ro site-on , 

Sectiune someri , Programari someri  szakasznál on-line programozzák be magukat, ahhoz hogy 

leadják a kéréseket mint munkátkereső személy. A bejelentkezéshez szükséges iratcsomó a 

következő aktákat kell tartalmazza : személyi igazolvány eredeti és másolat; születési bizonyítvány 

eredeti és másolat; orvosi igazolás a családorvostól vagy munkaorvostól, ami jelzi , hogy a személy 

munkaképes vagy nem; diák vagy egyetemista státuszt igazoló iskolai akta, amiben bele van írva a 

pontos vakáció időszaka . 

 

2017-ban, 96000 lej értékű állami támogatást kaptak azon cégek akik a 266 diák és egyetemistát 

alkalmazták Hargita megyében.  
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