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Ucenicia la locul de munca 

 
        La inceputul lunii decembrie, Guvernul a aprobat Hotarârea pentru modificarea si 
completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005, privind 
ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 234/2006. 
         Poate fi incadrata ca ucenic, orice persoana fizica ce a implinit vârsta de 16 ani, dar nu mai 
mult de 25 de ani si nu detine o calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul 
de munca.  
        Prin contractul de ucenicie, angajatul poate obtine un loc de munca, cu o durata cuprinsa 
intre un an si 3 ani de zile. Perioada de proba la care poate fi supus ucenicul, nu poate fi mai 
mare de 30 de zile.  
      Pentru a incheia contracte de ucenicie angajatorul trebuie sa detina comunicarea emisa de 
Agentia Judeteana  de Prestatii Sociale Gorj. 
      Angajatorul care incheie un contract de ucenicie la locul de munca, conform prezentei legi, 
poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii 
contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egala cu 60% din valoarea indicatorului 
social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, 
prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii 
fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. La aceasta data, suma este de 300 lei. 
      Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorul incheie cu 
AJOFM Gorj, in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in 
contractul de ucenicie la locul de munca, o conventie.  Conventia prevazuta se incheie de catre 
AJOFM Gorj si se incheie pentru fiecare contract de ucenicie la locul de munca pentru care 
angajatorul solicita sumele. 
      Sumele se acorda de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie la 
locul de munca, lunar. 
Pentru informatii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa in intervalul orar 8.30-16.30, 
Agentiilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu sau pot accesa pagina web a institutiei 
www.gorj.anofm.ro. 
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