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Angajatorii pot beneficia de subvenții pentru încadrarea elevilor și studenților pe 

perioada vacanței 

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 în 
cuantum de 250 de lei.  
Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor de şomaj, pe 

o perioadă maximă de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. 

Nu pot beneficia de stimulentul financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi și 

studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite protrivit legii, pentru studenții și 

elevii respectivi. 

Elevii și studenții, care doresc să se încadreze în muncă, se vor înregistra în evidențele 

agenției ca persoane în căutarea unui loc de muncă și pentru depunerea actelor de luare în 

evidență le recomandăm să se programeze online pe site-ul agenției 

locuridemuncaharghita.ro  la secțiunea ”Programări șomeri”. 

Actele pentru luarea în evidență sunt:  

1.carte de identitate (copie și original)  

2.adeverinta medicală cu mențiunea ” Apt pentru munca sau clinic sanatos”  

3.certificat de naștere (copie și original), 

4.adeverință eliberată de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statut 

de  elev, sau după caz de student și urmează cursurile într-o instituție de învățământ de stat 

sau particular, înființată potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresă a perioadei de 

vacanță. 

 

      Angajatorii au obligația de a anunța locurile de muncă vacante la agenție (online) înaninte de  

      încheierea contractului de muncă cu elevii sau studenții încadrați.  

       Atragem atenția angajatorilor care încheie contracte de muncă cu elevi și studenții pe  

      perioada vacanței să solicite subvenția prevăzută de Legea nr. 72/2007.  

      În caz contrar, în situația în care după absolvirea de către aceeași elevi și studenți a formei   

      de învățământ urmată, se va solicita subvenție pentru încadrarea acestora ca absolvenți,   

      cererea va fi respinsă potrivit prevederilor art.80 alin (3) lit. b) din Legea 76/2002 privind  

      sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu completările și  

      modificările ulterioare.  

 

Suma alocată în acest an pentru subvenționarea încadrării elevilor și studenților este de   
50 000de lei și va putea fi suplimentată în funcție de volumul solicitărilor.  
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