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Comunicat de presă

Ucenicia la locul de muncă – beneficii pentru angajator şi angajat

Angajatorii care doresc să organizeze programe de formare profesională prin
ucenicie la locul de muncă, conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de
muncă, pot primi lunar, la cerere, pe perioada derulării contractului de ucenicie,
pentru fiecare ucenic, o sumă egală cu 1.125 lei.
Finanțarea programelor de ucenicie se poate realiza din fonduri europene
structurale şi fonduri publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru
şomaj.
Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă oferă persoanelor cu vârsta
peste 16 ani posibilitatea de a obține o calificare în sistemul de formare
profesională a adulților, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea
învățării iar angajatorilor să îşi asigure forța de muncă calificată, de calitate, în
funcție de cerințele proprii.
Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligațiile prevăzute de
legislația muncii şi beneficiază de dispozițiile legale aplicabile celorlalți salariați,
în măsura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului .
Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi
mai mică de 12 luni, în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se
pregătească ucenicul, iar evaluarea şi certificarea formării profesionale prin
ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în
vigoare privind formarea profesională a adulților.
Angajatorii interesați în organizarea uceniciei la locul de muncă sunt invitați la
sediul AJOFM Iaşi, str. Cucu, nr.1 pentru a beneficia de sprijinul financiar şi
consultanță de specialitate.
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