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Conducerea AgenŃiei JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Mureş,
informează angajatorii privitor la intrarea în vigoare, începînd cu data de 28.12.2011 a
Hotărîrii Guvernului nr. 1212 din 6 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.
927/2011, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr.
907/2005.
Prin contractul de ucenicie, angajatul poate obŃine un loc de muncă, cu o durată între un
an şi 3 ani de zile. Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul, nu poate fi mai mare de
30 de zile. Angajatorul trebuie să-i asigure ucenicului, pregătirea teoretică şi practică. La
finalul colaborării, angajatorul este obligat să înscrie ucenicul la un Centru Autorizat de
Evaluare şi Certificare a CompetenŃelor Profesionale, unde acesta primeşte un atestat. Toate
costurile de evaluare sunt suportate de angajator.
Noile norme metodologice adoptate, simplifică procedurile pentru angajatori.
Coordonatorul ucenicului nu trebuie să mai asigure masa si cazarea acestuia, însă trebuie să
aibă, o experienŃă profesională de cel puŃin 5 ani în ocupaŃia pentru care se organizează
programul de ucenicie.
Principalul avantaj pentru angajator, rămâne faptul că pe durata contractului, primeşte
lunar o sumă egală cu 60 la sută din valoarea Indicatorului Social de ReferinŃă al asigurărilor
pentru şomaj şi stimulării ocupării forŃei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr 76/2002,
reprezentând 300 de RON pe luna. Potrivit art.39, costurile care Ńin de evaluarea ucenicului
sunt suportate de angajator. Acesta trebuie să organizeze evaluarea într-un centru autorizat
cu cel puŃin 45 de zile înainte de data încetării contractului. OcupaŃiile pentru care se poate
organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea OcupaŃiilor din
România.
În vederea punerii în aplicare a noilor reglementări, solicităm angajatorilor
interesati de incheierea contractelor de ucenicie, să contacteze A.J.O.F.M. Mureş.
Cu deosebită consideraŃie,
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