
ROMANIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU 

Directia Verificarea Legalitatii , Contencios ~i Relatii Publice 

INVITATIE 

Catre, 

TOTI ANGAJATORII JUDETULUI SIBIU 

Stimate doamne, stima{i domni, 

Nr.6211 
Data: 03.05.2018 
Exemplar nr .. 1 din 1 
Ind Dosar V /3 

Va invitam sa luafi parte la §edinfa Comisiei de Dialog Social Sibiu organizata 

de lnstitu(ia Prefectului - Jude(ul Sibiu in data de 17 MAI 2018, ora 10,00 la sediul 

institu(iei, din mun. Sibiu, str. A. $aguna nr. 10, etaj 1, sala ,,George Baritiu", avand 

urmatoarea ordine de zi : Legea nr.27912005 privind ucenicia la locul de munca t;i 

Legea nr.33512013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenf ii de invatamant 

superior. 

Cele doua acte normative men(ionate mai sus se adreseaza angajatorilor $i 

tinerilor debutan(i, in vederea identificarii de solu(ii pentru asigurarea une; tranzi(ii 

absolvenVlor de invafamant superior de la sistemul de educafie la piafa m'-uncii, cu 

scopul de a consolida competenfele §i abilitafile profesionale pentru adaptarea la 

cerinfele practice §i exigenfele locului de munca, cre$ferea capacita(ii de integrare 

rapida rn munca, dobandirea experienfei §i a vechimii in munca §i, dupa caz, in 

specialitate. 

Prezentarea este facuta de catre Agentia Jude(eana pentru Ocuparea For(ei de 

Munca Sibiu 

Cu deosebita consideratie , 
' 

BREFECT, 

MUN'ff,IJ,N Adela -



ROMANIA 

MINISTERUL AFACERILO R INTERNE 
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU 

Directia Verificarea Legalitati i, Contencios ~i Relatii Publice 

ORDINEA DE ZI 

Nr. 6210 
Data: 03.05.2018 
Exemplar nr .. 1 din 1 
Ind Dosar V /3 

~ 

~edinta ordinara a Comisiei de Dialog Social a Judetului Sibiu, din data 17 mai 2018, 

ora I 0,00 care are loc la sediul Institutiei Prefectului - Judetul Sibiu, etaj 1, sala ,,George 

Baritiu" , are urmatoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea # semnarea minutei ~edinJei Comisiei de Dialog Social Sibiu din data de 29 

martie 2018. 

2. Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca # Legea nr. 335/2013 privind 

efectuarea stagiului pentru absolvenfii de inviitiimant superior, prezinta Agentia 

Judefeanii pentru Ocuparea For(ei de Munca Sibiu 

3. Diverse. 

intocmit, 
Consilier juridic, 

ST AICU JJ isabet 

Adresa: Sibiu, str. Andrei $aguna nr. 10/ nr. de telefon: 0269 / 21.01.04/ nr. de fax: 0269 /21 .81.77 
adrcsa de e-mail:institutiaprefectului@prcfecturasibiu.ro / adrcsa website: hnp://www.prefecturasibiu.ro 



STAGIU PENTRU ABSOLVENTII DE iNVAJAMANT SUPERIOR 

TEMEI LEGAL : 
- Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru 

absolventii de Tnvatamant superior, publicata Tn Monitorul Oficial nr. 776 din 12 
decembrie 2013, modificata de Legea nr.164/11.07.2017 

- Hotararea Guvernului nr. 473 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului 
pentru absolventii de Tnvatamant superior, publicata Tn Monitorul Oficial nr. 449 din 19 
iunie 2014. 

- Legea nr.164 din 10 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr.335/2013, publicata in 
MO nr.544 din 11 iulie 2017. 

- H.G. nr.80/2018 de modificare si completare a Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.335/2013 . 

DEF/NIT/I: 
- stagiar - debutantul Tn profesie, angajat cu contract individual de munca, cu exceptia 
celor care dovedesc ca au desfa~urat, potrivit legii, activitate profesionala Tn acela~i 
domeniu, anterior absolvirii ; 
- contract de stagiu - un contract Tncheiat Tntre angajator ~i stagiar, anexa la contractul 
individual de munca 
- mentor - persoana desemnata de angajator care coordoneaza stagiarul pe durata 
stagiului ~i care participa la activitatea de evaluare; 
- evaluare - procedura prin care se finalizeaza stagiul ~i care se afla Tn 
responsabilitatea comisiei de evaluare; 
- perioada de stagiu - perioada de timp cuprinsa Tntre data angajarii ~i data finalizarii 
stagiului ~i care se Tncheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinte semnat/semnate 
de angajator( 6 luni). 

BENEFICIARI: 
Absolventii de Tnvatamant superior care au diploma de licenta sau echivalenta ~i, 

la debutul Tn profesie, se angajeaza cu contract individual de munca pe un post conform 
specializarii absolvite . 

Fae exceptie absolventii de Tnvatamant superior: 
a) care dovedesc ca anterior absolvirii au desfa~urat, potrivit legii, pe o perioada de 6 

luni, activitate profesionala Tn acela~i domeniu ocupational pentru care se efectueaza 
stagiul; 

b) pentru care exercitarea profesiei este reglementata prin legi speciale. 

SCOPUL EFECTUA.R/1 STAGIULUI: 



Scopul efectuarii stagiului este de asigurare a tranzit iei absolventilor de 
Tnvatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii, de a consolida 
competentele ~i abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice ~i 
exigentele locului de munca ~i pentru o mai rapida integrare Tn munca, precum ~i de 
dobandire de experienta ~i vechime in munca ~i, dupa caz, in specialitate. 

Drepturile ~i obligatiile partilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu sunt 
stabilite prin contractul de stagiu, care se incheie odata cu Tncheierea contractului 
individual de munca, cu o durata de ~ase luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi 
speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu. Contractul de stagiu se Tncheie 
obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, in baza unui model cadru. 

DREPTURILE $1 OBL/GATIILE STAGIARULUI : 

Stagiarul are urmatoarele drepturi: 
- sa beneficieze de coordonarea ~i sprijinul mentorului; 
- sa i se stabileasca un program de activitati corespunzator postului, al carui nivel de 
dificultate ~i complexitate sa creasca gradual pe parcursul perioadei de stagiu; 
- sa beneficieze de evaluare obiectiva; 
- sa i se asigure timpul necesar pregatirii individuale , Tn scopul consolidarii 
competentelor ~i dobandirii deprinderilor practice necesare practicarii ocupatiei; 
- sa i se asigure, prin grija angajatorului , accesul la sursele de informare utile 
perfectionarii sale ~i care sa-i permita consolidarea cuno~tintelor; 
- sa participe la formele de pregatire profesionala organizate pentru stagiari ; 
- sa primeasca raportul de evaluare ~i certificatul/adeverinta de finalizare a stagiului; 
- sa conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare , dupa caz. 

Stagiarul are urmatoarele obligatii : 
- sa se pregateasca profesional Tn domeniul pentru care efectueaza stagiul ; 
- sa i~i organizeze o evidenta proprie a activitatilor pe care le efectueaza ; 
- sa respecte sarcinile date de mentor ~i de conducatorul superior ierarhic din cadrul 
structurii organizatorice unde efectueaza stagiul ; 
- sa consulte mentorul pentru realizarea lucrarilor repartizate de conducatorul 
compartimentului ; 
- sa respecte confidentialitatea Tn legatura cu toate aspectele privind activitatea 
desfa~urata, in conformitate cu normele stabilite de angajator; 
- sa nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activitati care constituie concurenta 
neloiala angajatorului; 
- sa participe la procesul de evaluare . 



DREPTURILE $1 OBLI GA TIILE ANGAJA TORULUI: 

Angajatorii au obligatia sa comunice Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei 
de Munca , locurile de munca vacante care pot fi ocupate de catre absolventii de 
Tnvatamant superior. 

Comunicarea locurilor de munca vacante care pot fi ocupate de catre absolventii 
de Tnvatamantul superior se face prin completarea de catre angajator a formularului 
prevazut Tn anexa nr. 1A la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurarilor pentru §omaj §i stimularea ocuparii fortei de munca, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, cu mentiunea ca la rubrica "Observatii" se adauga §i termenul "stagiu"; 

Formularul se comunica Tn termenul §i Tn condi1iile prevazute de Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru §Omaj §i stimularea ocuparii fortei de 
munca, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i de normele de punere Tn aplicare a 
acesteia. 

Angajatorul care comunica locurile de munca vacante, reglementate prin legi 
speciale, are obligatia de a transmite Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de 
Munca toate condi1iile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de munca. 

Angajatorul are urmatoarele drepturi: 
- sa-i stabileasca stagiarului, prin fi§a postului, atributii Tn domeniul in care se realizeaza 
stagiul; 
- sa valorifice cuno§tintele teoretice §i practice ale stagiarului in procesul muncii; 
- sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a atributiilor corespunzatoare 
postului; 
- sa aplice sanctiunile corespunzatoare abaterilor disciplinare . 

Angajatorul are §i urmatoarele obligatii: 
- sa desemneze un mentor care sa coordoneze §i sa sprijine stagiarul in vederea 
atingerii obiectivelor §i indicatorilor de performanta stabili1i in programul de desfa§urare 
a perioadei de stagiu; 
- sa stabileasca stagiarului un program de activitati in domeniul in care se realizeaza 
stagiul; 
- sa asigure o dotare corespunzatoare - logistica, tehnica §i tehnologica - necesara 
valorificarii cuno§tintelor teoretice §i practice primite de stagiar in cadrul stagiului; 
- sa evalueze cuno~tintele stagiarului la sfar~itul perioadei de stagiu; 
- sa elibereze stagiarului certificatul/adeverinta din care sa reiasa perioada in care 
acesta a desfa~urat activitatea in baza contractului de stagiu, competentele ~i 
deprinderile practice dobandite ~i alte mentiuni; 
- sa nu foloseasca stagiarul pentru desfa~urarea altor activitati decat cele prevazute Tn 
contract. 



CONTRACTUL DE STAGIU: 
Contractul de stagiu, ca §i eel de munca, poate inceta : 

- de drept; 
- prin acordul partilor, la data convenita de acestea; 
- prin vointa unilaterala a uneia dintre parti, in cazurile §i in conditiile limitativ prevazute 
de lege. 

Tn situatia in care contractul de stagiu inceteaza din motive neimputabile 
stagiarului , acesta poate sa 

continue efectuarea perioadei de stagiu, daca, in termen de 60 de zile, se incadreaza la 
alt angajator §i incheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada ramasa 
neefectuata. 

lnspectorii de munca au competenta de a controla modul de incheiere , 
executare, modificare, suspendare ~i incetare a contractului ind ividual de munca §i a 
contractului de stagiu, in condi1iile legii. 

PROGRAM UL DE ACTIVITA TI: 
Asemanator uceniciei, perioada de stagiu se desfa§oara pe baza unui program 

de activitati aprobat de angajator, la propunerea conducatorului compartimentului in 
care i§i desfa~oara activitatea stagiarul, care va cuprinde: 
- obiectivele ~i indicatorii de performanta cuantificabili pe baza carora se realizeaza 
evaluarea ; 
- planificarea activitatilor ce urmeaza sa fie desfa§urate, in functie de nivelul 
competentelor ~i deprinderilor practice vizate a fi dobandite pe parcursul perioadei de 
stagiu. 

COORDONAREA $1 SUPRA VEGHEREA STAGIULUI: 
Coordonarea §i supravegherea activitatii de stagiu este realizata de un mentor, 

numit de angajator dintre salariatii calificati (cu exceptia celor cu sanctiuni disciplinare 
neradiate), cu o experienta profesionala de eel putin doi ani in domeniul in care 
urmeaza sa se realizeze stagiul. Acesta poate sa coordoneze §i sa supravegheze, in 
acela§i timp, eel mult trei stagiari. 

EVALUAREA STAGIU LUI: 
La sfar§itul perioadei de stagiu, activitatea stagiarului este evaluata de o comisie 

de evaluare, ai carei membri sunt desemnati conform deciziei angajatorulu i (din care 
face parte obligatoriu §i mentorul) ~i care la sfar§itul perioadei de stagiu evalueaza ~i 
elibereaza fiecarui stagiar un referat de evaluare . 

Comisia de evaluare intocme§te cu cinci zile lucratoare inainte de terminarea 
perioadei de stagiu un 

referat de evaluare ce cuprinde urmatoarele elemente : 



- descrierea activitatii desfa~urate de stagiar; 
- gradul de realizare a obiectivelor ~i a indicatorilor de performanta stabili1i 'i'n programul 
de activitati desfa~urat 'i'n perioada de stagiu; 
- competentele ~i deprinderile pe care le-a dobandit stagiarul, modul de 'i'ndeplinire a 
atributiilor corespunzatoare postului ocupat ~i clauzelor contractului de stagiu; 
- conduita ~i gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului; 
- concluziile privind desfa~urarea perioadei de stagiu; 
- alte mentiuni care vor fi stabilite prin normele metodologice. 

De asemenea, cu zece zile lucratoare Tnainte de terminarea perioadei de stagiu, 
stagiarul Tntocme~te 

raportul de stagiu care cuprinde descrierea programului de activitati desfa§urate de 
stagiar pe parcursul perioadei de stagiu ~i este avut Tn vedere, de catre comisia de 
evaluare , la evaluarea finala a stagiarului. 

Evaluarea activitatii stagiarului se realizeaza pe baza: analizei gradului de 
realizare a obiectivelor §i 

indicatorilor de performanta stabili1i, aprecierii nivelului de consolidare a competentelor 
§i de dobandire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupatii din 
domeniul 'i'n care acesta a efectuat stagiul ~i raportului de stagiu. 

ELIBERAREA CERTIFI CATUL UIIADEVERINTEI: 
Tn termen de cinci zile de la finalizarea stagiului , pe baza referatului de evaluare , 

angajatorul elibereaza un certificat/o adeverinta de finalizare a stagiului. 

Promovarea evaluarii se finalizeaza cu un certificat semnat de angajator . Tn acest 
caz, perioada de 

stagiu constituie vechime 'i'n specialitate. Nepromovarea evaluarii se finalizeaza cu 
eliberarea unei adeverinte prin care se recunoa~te finalizarea stagiului. 

Certificatul/adeverinta sunt vizate de inspectoratul teritorial de munca Tn a carui 
raza teritoriala 'i'~i are 

sediul angajatorul. 

Tn situatia 'i'n care stagiarul nu a promovat evaluarea, acesta poate contesta referatul de 
evaluare la reprezentantul legal al angajatorului - eel mai tarziu 'i'n ziua lucratoare 
urmatoare datei luarii la cuno~tinta, care este obligat sa solutioneze contestat ia eel mai 
tarziu Tn ultima zi a stagiului , ulterior putand sa se adreseze instantei judecatore~ti 
competente Tn materia conflictelor de munca, Tn termen de 30 de zile de la primirea 
raspunsului la contestatie. 

La sfar~itul perioadei de stagiu , cand evaluarea s-a finalizat fara promovarea 
acesteia , contractul 



individual de munca poate Tnceta exclusiv printr-o notificare scnsa, fara preaviz, la 
initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia . 

Un angajator mai poate ,ncadra o singura data pe acela§i post un absolvent de 
Tnvatamant superior 

care sa efectueze stagiu 1n baza unui contract de stagiu. 

FINANTA REA STAGIULU/ DIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU $OMAJ 

Pentru finantarea din bugetul asigurarilor de §Omaj, angajatorii care Tncheie un 
contract de stagiu primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru 9omaj, pe 
perioada derularii contractului de stagiu pentru ace! stagiar, o suma in cuantum de 1350 
lei/tuna. 

Angajatorii nu pot primi dubla finantare pentru aceea§i persoana . 
Finantarea acordata din bugetul asigurarilor pentru §Omaj nu se aplica pe 

perioada 1n care raporturile de munca sunt suspendate, conform legii. Suma lunara se 
acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de stagiar . 

Suma prevazuta anterior nu se acorda angajatorilor institutii §i autoritati publice, 
a§a cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile 
§i completarile ulterioare, precum §i prin Legea nr. 273/2006 privind finante le publice 
locale, cu modificarile 9i completarile ulterioare. 

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru 9omaj, angajatorul 
,ncheie cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca , 1n termen de 30 de 
zile lucratoare de la data Tncheierii contractului de stagiu, o conventie conform 
modelului prevazut de actele normative. 

f n situatia 1n care conventia nu se Tncheie 1n termenul prevazut, angajatorul nu 
mai beneficiaza de sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru 9omaj pentru acel 
contract de stagiu. 

Conventia se ,ncheie pentru fiecare contract de stagiu pentru care angajatorul 
solicita sumele acordate pe perioada derularii contractului de stagiu din bugetul 
asigurarilor pentru somaj . 

Verificarea §i acordarea sumei cuvenite lunar se efectueaza 1n baza urmatoarelor 
documente ce vor fi depuse la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca : 

a) un tabel nominal Tntocmit conform modelului prevazut de lege; 
b) fi9a de evidenta zilnica a salariatilor stagiari 9i statul de plata pentru luna 

respectiva, 1n copie certificata de angajator. 



Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute pana la 
expirarea termenului prevazut de lege, aferenta lunii respective, sau le completeaza 
altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate , suma cuvenita lunar nu se 
acorda. 

Perioada pentru care nu se acorda suma cuvenita pentru motivele prevazute 
anterior face parte din perioada de acordare a acestei sume. 

Stabilirea §i 'fncetarea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma cuvenita se 
fac 'fn baza dispozitiilor emise de directorul executiv al Agentiei Judetene pentru 
Ocuparea Fortei de Munca, 'fn conditiile legii, §i se comunica angajatorilor . 

In situatia in care, dupa incetarea contractului de stagiu , la initiativa angajatorului, 
inceteaza si contractual individual de munca, angajatorul nu mai poate beneficia pentru 
acelasi post de o alta masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta de 
legislatia ocuparii fortei de munca. 

Angajatorii care beneficiaza de sumele acordate pe perioada derularii 
contractului de stagiu din bugetul asigurarilor pentru somaj sunt obligati sa mentina 
raporturile de munca ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu incheiat. 

In situatia Tn care contractul individual de munca 'fnceteaza la initiativa 
angajatorului , anterior datei prevazute ,n contractul de stagiu , acesta este obligat sa 
restituie agentiei pentru ocuparea forte i de munca judetene , respectiv a municipiulu i 
Bucure§ti, sumele 'fncasate de la bugetul asigurarilor pentru §omaj pentru respectivul 
stagiar , plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, Tn vigoare la data 
'fncetarii raportului de munca . 

Debitele provenite din acordarea sumelor pe perioada derularii contractului de 
stagiu din bugetul asigurarilor pentru somaj se recupereaza potrivit prevederilor legale. 

Controlul respectarii obligatiei mentinerii contractului individual de munca pentru 
angajatorii care beneficiaza de sumele acordate pe perioada derularii contractului de 
stagiu din bugetul asigurarilor pentru somaj se efectueaza de catre organele de control 
din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca . 





UCENICIA LA LOCUL DE MUNCA 

TEMEI LEGAL 

- Legea nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicata*) privind ucenicia la locul de 
munca publicata in Monitorul Oficial nr. 498 din 7 august 2013, 

- Hotararea nr. 855 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la 
locul de munca publicata in Monitorul Oficial nr. 705 din 18 noiembrie 2013 

- Legea nr.164 din 10. lulie 2017 pentru modificarea Legii nr.279/2005 - publicata 
in MO nr.544 in 11 iulie 2017, cu intrare in vigoare in data de 10.08.2017 . 
Normele metodo logice de aplicare a legii vor fi elaborate si supuse spre 
aprobare de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale in termen de 30 zile de la 
publicarea legii in M.O. 

- H.G. nr.80/2018 , de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.279/2005 (H.G. 855/2013) 

DEFINITII 

- Angajator - persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta 
de munca pe baza de contract individual de munca; 

- Ucenicia la locul de munca - formarea profesionala realizata in baza unui 
contract de ucenicie la locul de munca. Ucenicia la locul de munca se 
organizeaza pentru nivelurile 2, 3 si 4 de calificare*, stabilite prin Legea nr.164 
din 10. Julie 2017 *. Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile 
stabilite prin legislatia 1n vigoare §i pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea 
ocupatiilor din Romania, pentru care exista standarde de pregatire profesionala, 
respectiv standarde ocupationale . 

- Ucenicul - persoana cu varsta de peste 16 ani care, din vointa proprie, incheie 
un contract de ucenicie cu un angajator , in scopul obtinerii unei calificari. 

- Contractul de ucenicie- contract individual de munca de tip particular, incheiat 
pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se 
obliga sa se pregateasca profesional §i sa munceasca pentru §i sub autoritatea 
unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa 1i asigure 
plata salariului §i toate conditiile necesare formarii profesionale. 

- Furnizori de formare profesionala pentru ucenicie la locul de munca , 
denumiti 1n continuare furnizori - unitati §i institutii de invatamant, angajatori, alti 
formatori, autorizati/acreditati pentru calificarea respectiva; 

- Coordonatorul de ucenicie - salariatul angajatorului sau, dupa caz, 
intreprinzatorul persoana fizica organizator al uceniciei la locul de munca §i care 
are obligatia de a colabora cu furnizorul de formare profesionala autorizat pentru 



organizarea, desfi'.3§urarea §i evaluarea continua a formarii profesionale a 
ucenicului, pe baza standardului ocupational corespunzator ocupatiei in care se 
califica ucenicul; 

- Contract de prestari de servicii de formare profesionala - contractul incheiat 
intre angajator §i furnizorul de formare profesionala pentru ucenicie la locul de 
munca, daca este alta persoana juridica, in temeiul caruia se asigura formarea 
profesionala a ucenicului §i sustinerea examenelor de absolvire, la finalizarea 
contractului de ucenicie. 

OBJECT/VELE FORMARII PROFESIO NALE PR/N UCENICIE LA LOCUL DE 
MUNCA 

• sa ofere persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, posibilitatea de a 
obtine o calificare in sistemul de formare profesionala a adultilor, care sa permita 
ocuparea unui loc de munca §i continuarea invatarii; 

• sa permita angajatorilor sa i§i asigure forta de munca calificata, de calitate, in 
functie de cerintele proprii; 

• sa faciliteze integrarea sociala a persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 
ani, Tn concordanta cu aspiratiile profesionale §i cu necesitatile pietei muncii; 

• sa asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu varsta de 
peste 16 ani, pentru a solutiona problema pietelor de munca segmentate; 

• sa contribuie la cre§terea economica, crearea de noi locuri de munca, 
coeziunea sociala §i implinirea personala; 

• sa promoveze dialogul social §i sa contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la 
nivel local. 

UCENICUL 

Poate fi incadrat in munca ca ucenic persoana care indepline~te cumulativ 
urmatoarele conditii : 

a) face demersuri pentru a-§i gasi un lac de munca, prin mijloace proprii sau prin 
inregistrare la AJOFM sau la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in 
conditiile legii; 
b) a implinit varsta de 16 ani; 
c) nu are calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de 
munca; 
d) Tndepline§te condi1iile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul 
de munca, pe niveluri de calificare stabilite conform prevederilor H.G. 
nr.918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor, cu modificarile 
ulterioare. 



Statutul ucenicului 

Statutul de ucenic Ti confera persoanei incadrate in munca in baza contractului 
de ucenicie , toate drepturile 9i obligatiile prevazute de legislatia muncii, de prezenta 
lege 9i, dupa caz, de legile speciale care reglementeaza acea ocupatie. 

Ucenicul beneficiaza de dispozitiile legale aplicabile celorlalti salariati , in 
masura in care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului. 

Tn vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligat ia sa 
asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica 9i practica, precum 9i toate condi1iile 
necesare pentru ca furnizorul de formare profesionala autorizat 9i coordonatorul sa i9i 
indeplineasca sarcinile in ceea ce prive9te formarea ucenicului. 
Pregatirea ucenicului se desfa9oara in locuri de munca care sa permita dobandirea 
tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de 
pregatire profesionala . 

La programele de formare profesionala prin ucenicie sunt admise numai 
persoanele apte de munca care au beneficiat de informare 9i consiliere privind cariera 
in condi1iile Legii nr. 76/2002, cu modificarile 9i completarile ulterioare. 

Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau persoanele cu handicap pot 
fi cuprinse in programele de formare profesionala prin ucenicie, la recomandarea 
medicului specialist , potrivit legii. 

Obligatiile ucenicului sunt: 

• sa desfa9oare activitatea in conformitate cu prevederile contractului de 
ucenicie ; 

• sa participe la pregatirea teoretica 9i practica corespunzatoare programului de 
formare profesionala , finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in 
conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata , cu modificarile 9i 
completarile ulterioare ; 

• sa sustina 9i sa promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de 
pregatire teoretica 9i practica , pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala . 

ANGAJATORUL 

Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucerncre au obligatia de a 
comunica la AJOFM locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de 
contracte de ucenicie . 

Situatia privind locurile de munca 9i comunicarea se face prin completarea de 
catre angajator a formularelor prevazute la anexele nr. 1A si 18 la Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru 9omaj 



§i stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
17 4/2002, cu modificarile §i completarile ulterioare, cu urmatoarele mentiuni: 

Formularul se comunica in termenul §i in conditiile prevazute de Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru ~omaj §i stimularea ocuparii fortei de 
munca, cu modificarile ~i completarile ulterioare, §i normele de punere in aplicare a 
acesteia. 

Angajatorul care comunica locurile de munca vacante , reglementate prin legi 
speciale, are obligatia de a transmite la AJOFM toate conditii le speciale de acces 
pentru ocuparea acestor locuri de munca. 

Angajatorul are obligatia de a organiza evaluarea pregatirii teoretice si practice a 
ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competente lor profesionale 
obtinute pe alte cai decat cele formale , si de a suporta costurile evaluarii si certificarii 
formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca. 

Obligatiile suplimentare ale angajatorului sunt: 
• sa asigure ucenicului toate drepturile pe care i le confera un contract de munca 

incheiat pe durata determinata proportional cu timpul lucrat; 
• sa asigure ucenicului pregatirea practica necesara calificarii in care ucenicul se 

formeaza profesional ; 
• sa asigure ucenicului accesul la pregatirea teoretica ~i practica corespunzatoare 

programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a 
adultilor, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala 
a adultilor, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare ; 

• sa asigure finantarea programului de formare profesionala a ucenicului, daca 
acest program nu este finantat din alte surse. 

CONTRACTUL DE UCENI CIE 

Tncheierea, executarea , modificarea, suspendarea ~i incetarea contractului de 
ucenicie se fac in conditiile respectarii reglementarilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare, referitoare la ucenicie ~i la 
contractul individual de munca. 

Contractul de ucenicie se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, §i 
se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritor ial de munca . Obligatia 
de incheiere a contractului de ucenicie, in forma scrisa, revine angajatorului. 

Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de 
ucenicie la locul de munca cuprinde si clauze cu privire la: 

• denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul; 
• denumirea furnizorului de formare care desfa§oara programul de formare 

profesionala prin ucenicie la locul de munca; 
• numele coordonatorului de ucenicie §i calificarea acestuia; 



• locul/locurile in care se desfa9oara activitatea de formare profesionala; 
• durata necesara pregatirii teoretice 9i practice prin ucenicie la locul de munca; 
• obligatiile suplimentare ale angajatorulu i; 
• obligatiile ucenicului ; 
• alte clauze, potrivit legii. 

Drepturile si obligatiile angajatoru lui si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de 
ucenicie la locul de munca, ce se completeaza cu prevederile din cuprinsul contractului 
colectiv de munca aplicabil si prin regulamentele interne, dupa caz. 

Durata contractulu i de ucenicie se stabile9te in functie de nivelul de calificare 
pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul. 

Legea nr.164/2017 modifica durata contractului de ucenicie , dupa cum urmeaza: 
a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru 
dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2; 
b) 24 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru 

dobandirea competentelo r corespunzatoare unei calificari de nivel 3; 
c) 36 luni, ,in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru 
dobandirea competentelor corespunza toare unei calificari de nivel 4; 
Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile 
lucratoare. 

Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie , este eel putin egal cu 
salariul de baza minim brut pe tara Tn vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, 
respectiv de 40 de ore Tn medie pe saptamana. 

Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi 9i 40 de ore pe saptamana , iar Tn 
cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi 

9i 30 de ore pe saptamana. 

Durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca, 
reprezinta durata minima a programului de formare profesiona la, expr imata in ore de 
pregatire, respectiv: 

a) 360 ore pentru nivelul 2 de calificare; 
b) 720 ore pentru nivelul 3 de calificare; 
c) 1080 ore pentru nivelul 4 de calificare 

FINANTARE A UCENICIEI LA LOCUL DE MUNC.A 

Angajatorul care Tncheie un contract de ucenicie, pe perioada derularii acestuia , 
poate solicita 9i beneficiaza , la cerere, de o suma in cuantum de 1125lei/luna acordata 



din bugetul asigurarilor de somajin limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie . 

Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de 

ucenic, precum §i pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului. 

Pentru acordarea subventiei, angajatorul Tncheie cu AJOFM , in termen de 30 de 
zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse Tn contractul de 

ucenicie la locul de munca, o conventie conform modelului prevazut de lege. 
Termenul de 30 de zile este termen de decadere din dreptul de a beneficia de 

sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru §Omaj, pentru acel contract de ucenicie . 
Conventia se Tncheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul 

solicita sustinere financiara. 

Pentru verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar, angajatorul depune, potrivit 

prevederilor legale, la AJOFM urmatoarele documente: 
a) un tabel nominal Tntocmit conform modelului prevazut Tn normele 

metodologice; 
b) fi~a de evidenta zilnica a salariatilor §i statul de plata pentru luna respectiva, 

Tn copie certificata de angajator; 

c) raportul de monitorizare . 

Stabilirea si Tncetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenita ,se 
fac Tn baza dispozitiilor emise de directorul executiv al AJOFM , Tn conditiile legii. 

Controlul respectarii obligatiilor privind mentinerea raporturilor de munca Tncheiate 
Tntre ucenici §i angajatorii care beneficiaza de sume din bugetul asigurarilor pentru 
§Omaj se efectueaza de organele de control din cadrul AJOFM . 



PASI PENTRU EFECTUAREA STAGIULUI PENTRU ABSOLVENII DE 
INVATAMANT SUPERIOR 

1. COMUNICARE- comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante care 

Obs.: 
pot fi ocupate de catre absolventii de invatatmant superior (art. 5 - NM) 
AJOFM are obligatia de a comunica, separate pe site-ul institutiei, informatii privind: 

- locurile de munca vacante pentru absolventii de invatamant superior. 
2. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE STAGIU 

- Contractul de stagiu se incheie odata cu incheierea contractului individual de munca. 
- Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi 
speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu. 

3. MENTORUL (obligatoriu sa fie salariatul angajatorului) 
- mentorul este numit dintre salariatii calificati, cu o experienta profesionala de eel putin 
2 ani in domeniul in care urmeaza sa se realizeze stagiul. 
- desfasurarea activitatii de coordonare a mentorului se include in programul normal de 
lucru al acestuia. 

4. INCHEIEREA CONVENTIEI CU AJOFM SI ACORDAREA SUMEI 
- Incheierea conventiei se face in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului 
de stagiu. 
- In vederea incheierii conventiei angajatorii depun urmatoarele documente: 

a) actul de identitate al stagiarului, in copie. 
b) contractul individual de munca, in copie 
c) contractul de stagiu, in copie 
d) conventie conform modelului prevazut la anexa nr. 6 
e) un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 7 
f) fisa de evidenta zilnica a salariatilor stagiari si statul de plata pentru luna 

respectiva, in copie certificate de angajator. 



PASI PENTRU ORGANIZAREA UCENICIEI LA LOCUL DE MUNCA 

1. COMUNICARE - comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante care pot fi ocupate 
prin contract de ucenicie (art.24-1 la NM) 

Obs.: AJOFM are obligatia de a comunica, separate pe site-ul institutiei, informatii privind: 
. Jocurile de. munca dec/arate de anaaiatori, care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie . 
Dupa inregistrarea situatiei Jocuri/or de munca vacante pentru ucenici, AJOFM consiliaza si repartizeaza persoa·nele din 
evidenta pentru a beneficia de program de ucenicie. 
Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie. Programu l de formare profesionala prin 
ucenicle la locul de munca constituie parte integranta a contractului de ucenicie. 

Daca exista persoane care nu sunt in evidenta acestea trebuie mai intai sa se inregistreze (acte pentru inreg istrare: Cl ; CN ; 
Act de stud ii (min.8 clase ); certificat medical-aot oentru orestarea muncii in care se organizeaza ucenicia). 
Persoanele care doresc sa urmeze ucenicie trebuie sa completeze o cerere tio. 

2. CERERE - cererea persoanelor aflate in cautarea pentru a beneficia de un program de ucenicie 
(anexa nr.4, art.24-2 la NM) 

Obs.: AJOFM are. obligatia de a comunica, separate pe site-u/ institutiei, informatii prvind: 
. numarul oersoanelor care au solicitat un oroaram de ucenicie . 

3. Pregatirea formarii ucenicului 

- lncheierea contractului de prestari servicii privind formarea profesionala: lncheiat de 
anQaiator - cu un furnizor de formare profesionala. 

- lncheierea contractului de ucenicie (anexa nr.1 la NM): lncheiat de angajator - cu persoana 
aflata in cautarea unui lac de munca care a fast repartizata de AJOFM si care are documentele 
prevazut~ I~ pct.4. 

- lncheierea contractului de formare profesionala: lncheiat de furnizorul de formare profesionala 
- cu fiecare ucenic. 

UCEN/C= persoana cu varsta de peste 16 ani care, din vointa proprie, incheie un contract de ucenicie cu un angajator, in 
scopu/ obtinerii unei calificari. 

4. Documente necesare pentru incheierea CONTRACTULUI DE UCENICIE 

a) Actul de identitate, in original si in copie; 
b) Certificat de nastere, in original si copie; 
c) Copii legalizate ale actelor de studii care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formarea ' 

profesionala prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevazute de legislatia in vigoare; 
d) Certificat medical care atesta faptul ca eel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se 

organizeaza ucenicia; · 
e) Dispozitia de repartizare; 
f) Contractul de formare profesionala, in copie. 

5. COORDONATOR DE UCENICIE (obligatoriu sa fie salariatul angajator~lui} - documente 
necesare: 

a) Acte care atesta ca este calificat (pregatire de specialitate dobanaita prin discipline/module/ 
cursuri/ stagii de pregatire pentru competentele vizate prin programul de ucenicie). 

b) CV-ul care atesta ca: 
a. Practica ocupatia sau, dupa caz, activitatea pentru care se organizeaza programul de 

ucenicie + adeverinta angajator; 
b. Are o experianta de munca in ultimii 5 ani din care eel putin 2 ani in ocupatia-Saµ, 

dupa caz, in activitatea pentru care se organizeaza ucenicia + adeverinta eliberata de 
angajaor. . 

Nota: adeverinta eliberata de angajator atesta ca saariatul "coordonatorul de ucenicie" 
practica ocupatia/activitatea si are o exeperienta de eel putin 2 ani. 

c) Caz juridic. 
d) Aot din punct de vedere fizic si psihic. 

6. INCHEIEREA CONVENTIEI CU AJOFM SI ACORDAREA SUMEI 

lncheierea conventiei se face in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de 
probe cuprinse in contractul de ucenicie . 
in vederea incheierii conventiei angajatorii depun urmatoarele documente: 

a) actul de identitate al ucenicului, in copie. 
b) contractul de ucenicie, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, Tn copie. 
c) conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 5. 

Verificarea si acordarea sumei 
a) un tabel nominal Tntocmit conform modelului prevazut Tn anexa nr. 6; 
b) fi§a de evidenta zilnica a salariatilor 9i statul de plata pentru luna respect iva, in copie 

certificata de angajator; 
c) raportul de monitorizare preva:wt la art. 9 alin . (1) lit. d). 
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