
LEGEA 
UCENICIEI 
LA LOCUL 
DE MUNCĂ

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ARAD



Acte normative aplicabile

� Legea nr. 279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă, 
actualizată

�HG nr. 1212/06.12.2011 pentru 
modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă, 
aprobate prin HG nr. 234/2006

�OG nr. 129/2000 privind formarea 
profesională a adulţilor, actualizată

�OMMSSF si OMECT nr. 
35/3.112/2004 privind 
Nomenclatorul calificărilor pentru 
care se pot organiza programe de 
formare

�Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, 
actualizată.



Facilităţi pentru ucenici şi 
angajatori

Pentru angajator:
� Suma de 300 lei/lună/ucenic 

pe perioada derulării contractului 
de ucenicie din Bugetul asigurărilor 
pentru şomaj

� Procedură simplificată, prin 
eliminarea autorizării angajatorului 
şi abrogarea prevederilor privind 
maistrul de ucenicie

Pentru ucenic:
� Loc de muncă stabil pe 

perioada contractului de ucenicie
� Şansa unei  calificări



Contractul de ucenicie -1

�CIM particular, pe durată 
determinată, obligatoriu sub 
formă scrisă, înregistrat şi 
transmis prin REVISAL

�Ucenicia se organizează pentru 
nivelurile 1,2 şi 3 de calificare
şi pentru ocupaţiile cuprinse în 
COR, pentru care există 
standarde de pregătire, respectiv 
standarde ocupaţionale

�Perioada de probă : maximum 
30 zile lucrătoare



Contractul de ucenicie – 2 

�Pe acelaşi loc de muncă nu pot fi 
angajaţi succesiv mai mult de 3 
ucenici pe perioade de probă

�Durata contractului : 12-36 luni
• 12 luni pentru calificare de nivel 1
• 24 luni pentru calificare de nivel 2
• 36 luni pentru calificare de nivel 3

● Salariul de bază minim brut pe 
ţară



Condiţii obligatorii pentru 
ucenic

� Poate fi persoană fizică cu vârsta între 16
- 25 de ani, care nu deţine o calificare 
pentru ocupaţia în care se organizează 
ucenicia la locul de muncă

� Poate fi şi persoana cu vârsta de 15 ani 
împliniţi, cu acordul părinţilor

� Nu poate desfăşura şi activitate conform 
OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de PFA, II şi IF

� Are următoarele obligaţii:
- de a se forma profesional în scopul 

obţinerii Certificatului de competenţe 
profesionale

- de a participa la procesul de 
evaluare şi de a depune toate diligenţele 
necesare obţinerii certificatului. 



Condiţii pentru angajatorul 
care încheie contracte de 

ucenicie - 1
� Poate fi şi :
� persoană fizică autorizată, cu dovada 

prestării de cel puţin 1 an a activităţii 
pentru care a fost autorizată

� întreprindere familială, cu dovada 
prestării de cel puţin 1 an a activităţii 
pentru care s-a constituit ca IF.

� aceste două categorii pot pregăti 
maximum 3 ucenici concomitent şi 
numai pentru nivelul 1 de calificare

� Persoana fizică autorizată şi 
reprezentantul IF au în acelaşi timp şi 
calitatea de coordonator de ucenicie.



Condiţii pentru angajatorul 
care încheie contracte de 

ucenicie – 2 
� Trebuie să asigure:
� resursele materiale, umane şi financiare 

necesare organizării uceniciei
� elaborarea unui plan de activitate a 

ucenicului pentru calificarea pentru care 
doreşte să angajeze ucenici

� Are obligaţia să comunice AJOFM 
locurile de muncă pentru care urmează 
să organizeze programe de ucenicie în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data la 
care AJPS transmite angajatorului 
comunicarea privind îndeplinirea 
condiţiilor pentru organizarea de către 
angajator a uceniciei



Condiţii pentru angajatorul 
care încheie contracte de 

ucenicie -3

� Să desemneze un coordonator de 
ucenicie care îndeplineşte 
următoarele condiţii:

� să deţină calificarea pentru 
ocupaţia/calificarea pentru care se 
organizează programul de ucenicie

�experienţă  în ultimii 10 ani de 
minim 5 ani în ocupaţia pentru 
care se organizează programul de 
ucenicie

�să nu aibă cazier judiciar
�să fie apt din punct de vedere fizic 

şi psihic.



Paşi de urmat (angajator) 
-1

� Depunere, anterior organizării 
uceniciei, la AJPS a programului 
de formare, declaraţiei şi a listei 
centrelor de evaluare şi certificare 
competenţe propuse pentru 
calificarea propusă

� Contract de ucenicie încheiat în 
formă scrisă

� Desemnarea unui coordonator de 
ucenicie

� În termen de 30 de zile lucrătoare 
de la data expirării perioadei de 
probă poate încheia cu AJOFM 
Arad convenţia pentru primirea 
subvenţiei.



Paşi de urmat (angajator) 
-2

� Angajatorii care beneficiază de 
facilităţi sunt obligaţi să menţină 
raporturile de muncă ale 
ucenicilor pe perioada 
contractului de ucenicie încheiat

� Angajatorul are obligaţia asigurării 
evaluării pregătirii teoretice şi 
practice a ucenicului cu cel puţin 45 
zile calendaristice înainte de data 
încetării contractului de ucenicie şi 
a suportării costurilor evaluării 
formării profesionale



AJOFM ARAD
Vă mulţumeşte 
pentru atenţia 

acordată!


