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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Din bugetul asigurarilor pentru somaj, AJOFM Gorj sustine financiar ucenicia la locul de munca 
 

 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, iniţiază o acţiune de promovare si informare a 

angajatorilor, cu privire la avantajele oferite de Legea nr. 279/2005 republicată, privind ucenicia la locul de 
muncă, modificata si completata de Legea 106/2011 avand in vedere stimularea angajatorilor care încadrează in 

muncă persoane in baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. 
 
Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de munca, poate primi lunar, la cerere, din bugetul 

asigurarilor pentru şomaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egala cu 
60% din valoarea indicatorului social de referinţa al asigurarilor pentru şomaj şi stimularii ocuparii forţei de 

munca în vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea 
ocuparii forţei de munca, cu modificarile şi completarile ulterioare. La aceasta data cuantumul subventiei este in 
valoare de 300 RON.  

 
Nu beneficiaza de aceste prevederi angajatorii care, anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de 

munca, au avut cu persoana în cauza încheiat un alt contract de ucenicie la locul de munca. 
 
Poate fi încadrata ca ucenic în munca orice persoana fizica ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 

de ani, şi nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizeaza ucenicia la locul de munca. Persoana 
fizica poate încheia un contract de ucenicie la locul de munca, în calitate de ucenic, şi la împlinirea vârstei de 15 

ani, cu acordul scris al parinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activitaţi potrivite cu dezvoltarea fizica, 
aptitudinile şi cunoştinţele sale, daca astfel nu îi sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea şi pregatirea profesionala.  
 

Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mica de 12 luni; perioada 
de proba nu va depaşi 30 de zile lucratoare, iar salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul 

de munca, este cel puţin egal cu salariul de baza minim brut pe ţara, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, 
respectiv de 40 de ore în medie pe saptamâna in regim de maxim 5 zile pe saptamana. Formarea profesionala 

prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica şi pregatirea practica sau numai pregatirea practica. 
Timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de munca.  
 

Mai multe informatii privind aplicarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, le puteti obtine de 
la personalul AJOFM Gorj. 
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