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Situaţia privind acordarea subvenţiilor angajatorilor care au încadrat în muncă 

elevi şi studenţi pe perioada vacanţei 

 

 

 

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 46 de angajatori, care au încadrat în muncă 

155 de elevi sau studenţi, pe perioada vacanţei de vară, în domenii de activitate precum 

industrie uşoară, prelucrarea lemnului, alte industrii, servicii  şi comerţ. 

Suma angajată şi care va fi plătită din bugetul asigurărilor de şomaj pentru subvenţionarea 

locurilor de muncă pentru convenţiile încheiate este de 77.500 lei, bugetul alocat la începutul 

anului fiind de  80.000 de lei.  

Luând în considerare faptul că suma alocată pentru acordarea subvenţiilor prevăzute de Legea 

72/2007 se va cheltui aproape în totalitate putem spune că rezultatul privind încadrarea elevilor 

şi studenţilor este unul scontat. Pentru acest lucru le mulţumim angajatorilor care au încadrat în 

muncă elevi şi studenţi şi le-au dat oportunitatea tinerilor de a dobândi experienţă atât în 

meseriile pentru care au fost angajaţi,  cât şi în relaţiile de muncă şi sperăm deasemenea într-o 

bună colaborare  şi în viitor. 
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