Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea Fortei
de Munc`, prin structurile sale jude]ene,
demareaz` prin Programul Opera]ional
Capital Uman 2014 – 2020 un proiect
cu finan]are european` „UNIT 4 – Ucenicie [i stagii pentru [omerii
non-NEET din Regiunile
mai pu]in dezvoltate“
Loca]ia proiectului: Rom=nia
Axa prioritar` 3 - Locuri de munc` pentru to]i
Durata proiectului: 48 luni
Obiectivele specifice ale proiectului:
G Stimularea ocup`rii [omerilor non-NEET
\nregistra]i la AJOFM, prin acordarea sprijinului
financiar angajatorilor, aferent \ncadr`rii prin
ucenicie la locul de munc` a 9.613 de [omeri
non-NEET;
G Stimularea ocup`rii [omerilor non-NEET
\nregistra]i la AJOFM, prin acordarea sprijinului
financiar angajatorilor, aferent \ncadr`rii prin
stagii pentru absolven]ii de \nv`]`m=nt superior
a 571 de [omeri non-NEET.

Legea nr. 279 /2005 privind
ucenicia la locul de munc`, republicat`

Ucenicia la locul de munc` se organizeaz`
pentru nivelurile de calificare 2, 3 [i 4, stabilite
conform prevederilor Hot`rârii Guvernului nr.
918/2013 privind aprobarea Cadrului na]ional
al calific`rilor, cu modific`rile ulterioare.
Ucenicia la locul de munc` se adreseaz`:
a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste
16 ani, care doresc s` se concentreze pe înv`]are pornind de la situa]iile profesionale reale,
concrete, cerute de practicarea unei ocupa]ii
direct la locul de munc`;
b) angajatorilor care doresc s` organizeze
activit`]i de ucenicie la locul de munc` potrivit
domeniilor de activitate, pentru locurile de
munc` declarate vacante.
Contractul de ucenicie este un contract individual de munc` de tip particular, încheiat pe
durat` determinat`, în temeiul c`ruia o persoan` fizic`, denumit` ucenic, se oblig` s` se

preg`teasc` profesional [i s` munceasc` pentru [i sub autoritatea unei persoane juridice sau
fizice denumite angajator, care se oblig` s` îi
asigure plata salariului [i toate condi]iile necesare form`rii profesionale.
Pe lâng` elementele obligatorii ale contractului individual de munc`, contractul de ucenicie cuprinde [i urm`toarele clauze referitoare
la:
a) denumirea calific`rii pe care urmeaz` s`
o dobândeasc` ucenicul;
b) denumirea furnizorului de formare care
desf`[oar` programul de formare profesional`
prin ucenicie la locul de munc`;
c) numele coordonatorului de ucenicie [i
calificarea acestuia;
d) locul/locurile în care se desf`[oar` activitatea de formare profesional`;
e) durata necesar` preg`tirii teoretice [i
practice prin ucenicie la locul de munc`;
f) obliga]iile suplimentare ale angajatorului;
g) obliga]iile ucenicului;
h) alte clauze, potrivit legii.
1) Durata contractului de ucenicie se stabile[te în func]ie de nivelul de calificare pentru
care urmeaz` s` se preg`teasc` ucenicul,
f`r` a putea fi mai mic` de:
a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul
de munc` se organizeaz` pentru dobândirea
competen]elor corespunz`toare unei calific`ri
de nivel 2;

b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la
locul de munc` se organizeaz` pentru dobândirea competen]elor corespunz`toare unei
calific`ri de nivel 3;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la
locul de munc` se organizeaz` pentru dobândirea competen]elor corespunz`toare unei
calific`ri de nivel 4.
(2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de
prob` care nu va dep`[i 30 de zile lucr`toare
(3) Formarea profesional` prin ucenicie la
locul de munc` cuprinde preg`tirea teoretic`
[i preg`tirea practic`, în conformitate cu prevederile legale în vigoare [i, dup` caz, cu
legile speciale care reglementeaz` acea
ocupa]ie.
(4) Timpul necesar preg`tirii teoretice a
ucenicului este inclus în programul normal de
munc`.
Prin sintagma „durata necesar` preg`tirii
teoretice şi practice prin ucenicie la locul de
munc`“, prev`zut` la art. 6 alin. (5) lit. e) din
lege, se în]elege durata minim` a programului
de formare profesional` prin ucenicie la locul
de munc`, exprimat` în ore de preg`tire, pentru preg`tirea teoretic` şi practic`, pe niveluri
de calificare, respectiv:
a) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
b) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;
c) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.
Formarea profesional` prin ucenicie se
desf`şoar` pe toat` durata contractului de
ucenicie.
Perioadele de formare profesional` alterneaz` cu timpul de munc` alocat realiz`rii
atribu]iilor specificate în fişa postului.
An gajatorul care încheie un contract de
ucenicie, în condi]iile prezentei legi, beneficiaz`, la cerere, pe întreaga perioad` de
derulare a contractului de ucenicie, de o sum`
în cuantum de 2.250 lei/lun`, acordat` din
bugetul asigur`rilor de [omaj în limita fondurilor
alocate cu aceast` destina]ie.

LEGE nr. 335 /2013

privind efectuarea
stagiului pentru absolven]ii
de inv`]`m=nt superior

Prezenta lege reglementeaz`, pentru absolven]ii de înv`]`mânt superior, perioada de 6
luni de debut în profesie, în conformitate cu art.
31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicat`, cu modific`rile şi complet`rile ulterioare, cu excep]ia profesiilor pentru care exist` reglement`ri speciale.
Scopul efectu`rii stagiului este de asigurare
a tranzi]iei absolven]ilor de înv`]`mânt superior
de la sistemul de educa]ie la pia]a muncii, de
a consolida competen]ele şi abilit`]ile profesionale pentru adaptarea la cerin]ele practice
şi exigen]ele locului de munc` şi pentru o mai
rapid` integrare în munc`, precum şi de dobândire de experien]` şi vechime în munc` şi,
dup` caz, în specialitate.

Evaluarea activit`]ii stagiarului se realizeaz`
pe baza:
a) analizei gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performan]` stabili]i;
b) aprecierii nivelului de consolidare a competen]elor şi de dobândire a deprinderilor
practice necesare pentru exercitarea unei
ocupa]ii din domeniul în care acesta a efectuat stagiul;
c) raportului de stagiu prev`zut la art. 11.
Contractul de stagiu se încheie odat` cu
încheierea contractului individual de munc`, în

condi]iile prezentei legi.
(2) Durata contractului de stagiu este de 6
luni, cu excep]ia situa]iilor în care prin legi speciale este prev`zut` o alt` perioad` de stagiu.
Stagiarul are urm`toarele drepturi:
a) s` beneficieze de coordonarea şi sprijinul
mentorului;
b) s` i se stabileasc` un program de activit`]i corespunz`tor postului, al c`rui nivel de
dificultate şi complexitate s` creasc` gradual
pe parcursul perioadei de stagiu;
c) s` beneficieze de evaluare obiectiv`;
d) s` i se asigure timpul necesar preg`tirii individuale, în scopul consolid`rii competen]elor
şi dobândirii deprinderilor practice necesare
practic`rii ocupa]iei;
e) s` i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfec]ion`rii
sale şi care s`-i permit` consolidarea cunoştin]elor;
f) s` participe la formele de preg`tire profesional` organizate pentru stagiari;
g) s` primeasc` raportul de evaluare şi certificatul/adeverin]a de finalizare a stagiului;
h) s` conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, dac` este cazul.
Angajatorii care încheie un contract de
stagiu, în condi]iile prezentei legi, beneficiaz`,
la cerere, pe perioada derul`rii contractului
de stagiu, de o sum` \n cuantum de 2.250
lei/lun`, acordat` din bugetul asigur`rilor de
şomaj în limita fondurilor alocate cu aceast`
destina]ie.
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