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     *) Textul iniŃial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
217 din 30 martie 2007. Aceasta este forma actualizatã de S.C. 
"Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-NeamŃ 
valabila la data de 17 Martie 2011, cu modificãrile şi 
completãrile aduse de ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 126 din 8 
octombrie 2008 . 
 
    Parlamentul României adoptã prezenta lege. 
 
    ART. 1 
    Angajatorul care încadreazã în muncã elevi şi studenŃi pe 
perioada vacanŃelor beneficiazã, pentru fiecare elev şi student, 
de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea 
indicatorului social de referinŃã al asigurãrilor pentru şomaj şi 
stimulãrii ocupãrii forŃei de muncã în vigoare, prevãzut de Legea 
nr. 76/2002  privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupãrii forŃei de muncã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare. 
------------ 
    Art. 1 a fost modificat de art. III din ORDONANłA DE URGENłĂ 
nr. 126 din 8 octombrie 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 
697 din 14 octombrie 2008. 
 
    ART. 2 
    Stimulentul financiar se acordã la cererea angajatorului din 
bugetul asigurãrilor pentru şomaj. 
    ART. 3 
    Perioada maximã de acordare a stimulentului financiar 
prevãzut la art. 1 este de 60 de zile lucrãtoare într-un an 
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calendaristic. 
    ART. 4 
    DiferenŃa dintre stimulentul financiar lunar acordat conform 
art. 1 şi salariul realizat se suportã de cãtre angajator din 
fonduri proprii. 
    ART. 5 
    Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la publicarea 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. 6 
    În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, 
Ministerul Muncii, SolidaritãŃii Sociale şi Familiei împreunã cu 
Ministerul FinanŃelor Publice şi Ministerul EducaŃiei şi 
Cercetãrii vor supune aprobãrii, prin hotãrâre a Guvernului, 
normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. 
 
    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din 
ConstituŃia României, republicatã. 
 
                      p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAłILOR, 
                                 VALER DORNEANU 
 
                             PREŞEDINTELE SENATULUI 
                                NICOLAE VĂCĂROIU 
 
    Bucureşti, 26 martie 2007. 
    Nr. 72. 
 
                                     -------- 

 

    

 

 


