

Informații utile angajatorului
Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile Legii nr. 279/2005, beneficiază la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie de o sumă în cuantum de  2.250 lei/lună.
Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă, cuprinsă în contractul de ucenicie, o convenţie cu AJOFM Suceava.
Convenţia se încheie pentru fiecare contract de ucenicie. Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului, numai dacă angajatorul face dovada implementării planului de activitate al ucenicului, prezentând: 
	tabelul nominal cu ucenicii angajați

fișa de evidență a salariaților și statul de plată pe luna respectivă
	raportul de monitorizare al planului de activitate al ucenicului.
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Toate informaţiile şi documentele necesare pentru derularea programelor de ucenicie la locul de muncă se află pe site-ulagenţiei: 
           www.suceava.anofm.ro.
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www.suceava.anofm.roInformaţii utile ucenicului
Pentru a participa la un program de ucenicie, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze în baza de date a agenţei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia au domiciliul sau reședința, prezentând următoarele documente:
a) actul de identitate, în original şi în copie;
b) actele de studii și de calificare, în original și copie;
c) adeverință medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are eventuale restricții medicale.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava, str. Tudor Vladimirescu, F.N.

	Telefon   :0230 523279                        

 Fax         :0230/530128                        
	E-mail      : ajofm@sv.anofm.ro" ajofm@sv.anofm.ro
	Site    : www.suceava.anofm.ro 
 www.facebook/ajofmsuceava 

ajofm@sv.anofm.ro" ajofm@sv.anofm.rowww.suceava.anofm.rowww.facebook/ajofmsuceava
Contractul de ucenicie are următoarele anexe:
-Dispoziţia de repartizare de la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă;
- Fişa postului;
- Contractul de prestări de servicii de formare profesională (în situația în care angajatorul nu este furnizor de formare profesională autorizat);
- Planul de activitate al ucenicului.








Ucenicia la locul de muncă se adresează:
a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă;
b) angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate pentru locurile de muncă declarate vacante.


Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:
a) 12 luni, pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
b) 24 de luni, pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
c) 36 de luni, pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.
Ucenicul este îndrumat la locul muncă de coordonatorul de ucenicie, în baza planului de activitate, stabilit împreună cu furnizorul de formare profesională autorizat, cu care angajatorul a încheiat un contract de prestării servicii.
Coordonatorul de ucenicie este un salariat cu experiență al angajatorului sau chiar angajatorul însuși.
Furnizorul de formare profesională este un formator autorizat sau angajatorul însuși, dacă deține autorizare de furnizor de formare. profesională.










 
   UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ    
       Informații generale

- Legea nr. 279 /2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr.164/2017 pentru modificarea legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind stagiul  pentru absolvenții de învățământ superior.
- HG nr. 855 /2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
- OUG 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă.
Ucenicia este o formă de calificare ce permite ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării.
Contractul de ucenicie - este un contract individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.
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Important!
Angajatorii care beneficiază de facilităţi sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale ucenicului pe durata contractului de ucenicie.











                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              	   
                                                  
                                                           
                                                                      
							          
                                                                      
                                                                      
                                                 




