Organizarea unor mese rotunde pentru popularizarea programelor de ucenicie
În data de 26.10.2017 a avut loc la sediul AJOFM
Mureș, situat în Tg.Mureș, str. I. Maniu nr.2, o
masă rotundă la care au participat aproximativ
20 de angajatori, prin reprezentanții desemnați,
principala temă de discuție fiind Legea nr.
279//2005 actualizată, privind ucenicia la locul
de muncă.
Materialele informative au fost prezentate de către d-na director executiv
adjunct Elisabeta Bogdan și de către invitata specială, d-na Ramona Rus, director
CRFPA Mureș. Astfel, angajatorii au putut obține în mod direct informații cu privire la
subvențiile pe care le pot solicita pentru susținerea unor programe de ucenicie,
respectiv 1125 lei/lună/ucenic, timp de 1 an, 2
ani sau 3 ani, în funcție de nivelul de calificare.
S-a subliniat faptul că angajatorul are obligaţia
de a desemna un coordonator de ucenicie care
îndrumă

ucenicul

în

vederea

dobândirii

competenţelor profesionale necesare calificării
pentru care se organizează ucenicia la locul de
muncă.
S-a explicat că, contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip
particular, încheiat pe durată determinată, 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 îi va
asigura plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale. Formarea
profesională se desfăşoară pe toată durata
contractului de ucenicie. Durata minimă a
programului de formare profesională, exprimată
în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică
şi practică, pe niveluri de calificare, este de:
a) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
b) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;
c) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

Perioadele de formare profesională vor alterna
cu timpul de muncă alocat realizării atribuţiilor
specificate în fişa postului.
S-a precizat că, pentru acordarea sumelor
din

bugetul

asigurărilor

pentru

şomaj,

angajatorul încheie cu AJOFM, în termen de 30
de zile lucrătoare de la data expirării perioadei
de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o
convenţie. Deasemenea, în vederea pregătirii ucenicului, angajatorul care nu este
furnizor de formare, va încheia un contract de prestări de servicii de formare
profesională, cu un furnizor de formare, pe aceeaşi perioadă ca şi cea a contractului
de ucenicie.
La finalul prezentării, angajatorii prezenți
au adresat întrebări, urmând ca în perioada
următoare să ia decizii cu privire la încheierea
unor contracte de ucenicie.
În săptămânile următoare se vor organiza
noi întâlniri cu angajatorii, atât la sediul AJOFM
Mureș, cât și în cadrul firmelor interesate.
Pe această cale, invităm toți angajatorii interesați să se înscrie, pentru a
participa la prezentarea modalităților de accesare a subvențiilor pentru demararea
unor programe de ucenicie, la telefon 0265-269.247.
Următoarea masă rotundă va avea loc în data de 02.11.2017, la sediul AJOFM
Mureș din Tg.Mureș, str. Iuliu Maniu, nr. 2, etajul II, camera 20.

