ANEXA NR. 2
la norme
PLANUL DE ACTIVITATE AL UCENICULUI*1)
Denumirea angajatorului: ................................................
Codul unic de înregistrare (CUI): .......................................
Forma de organizare: ....................................................
Obiectul de activitate al angajatorului*1): .............................
Activitatea (clasa CAEN): ...............................................
Denumirea calificării pentru care se organizează programul de ucenicie:
.........................................................................
Codul din nomenclatorul calificărilor*2): ...............................
Nivelul calificării: ....................................................
Denumirea ocupaţiei/funcţiei/meseriei: ..................................
Codul conform Clasificării ocupaţiilor din România: .....................
Condiţii de acces*3): ...................................................
Denumirea standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională:
.........................................................................
_____________
*1) Se elaborează de angajator împreună cu furnizorul de formare autorizat.
*2) A se vedea, până la intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificărilor din România, Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu
certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare.
*3) Condiţiile de acces pentru persoanele care urmează să încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sunt cele prevăzute în art. 7 din Legea nr.
279/2005
privind ucenicia la locul de muncă, republicată.
A. Planul de formare profesională*4)

┌─────────────┬───────────┬────────────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│ Unităţi de │Elemente de│ Denumirea │Activităţi planificate│ Numărul de ore│ Denumirea │Activităţi planificate│Numărul de ore │
│competenţă*5)│competenţă │modulului de│de instruire teoretică│afectate pentru│modulului de│de pregătire practică │afectate pentru│
│
│
│ pregătire │ corespunzătoare
│ instruirea
│ pregătire │ corespunzătoare
│ instruirea
│
│
│
│ teoretică │
elementului de
│
teoretică
│ practică
│
elementului de
│ practică
│
│
│
│
│
competenţă
│
│
│
competenţă
│
│
├─────────────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ TOTAL
│
x
│
x
│
x
│
│
x
│
x
│
│
└─────────────┴───────────┴────────────┴──────────────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────────────┴───────────────┘

_____________
*4) Se completează de furnizorul de formare autorizat împreună cu angajatorul.
*5) Se preia din standardul ocupaţional.
B. Planul de muncă al ucenicului*6)
┌──────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐
│Activităţi preluate din fişa │Elemente de competenţă│ Durata activităţii
│
│postului, corespunzătoare
│ specifice fiecărei │
exprimată în ore
│
│fiecărui element de competenţă│
atribuţii*7)
│
│
├──────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│1
│1.
│
│
│
├──────────────────────┤
│
│
│2.
│
│
│
├──────────────────────┤
│
│
│...
│
│
├──────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│2
│
│
│
│
├──────────────────────┤
│
│
│
│
│
├──────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤
│3
│
│
│
│
├──────────────────────┤
│
│
│
│
│
└──────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘
Numele coordonatorului de ucenicie Numele reprezentantului

.................................. furnizorului de formare autorizat
.................................
Semnătura Semnătura
.................................. .................................
Data Data
.................................. ................................. ____________
*6) Se completează de angajator împreună cu furnizorul de formare autorizat.
*7) Se preiau din standardul/standardele ocupaţional/ocupaţionale.
ANEXA NR. 3
la norme
RAPORT DE MONITORIZARE
a planului de activitate a ucenicului
Luna .......... anul ........
Numele ucenicului: ....................................................
Nr. contractului de ucenicie: .........................................
Ocupaţia/Funcţia/Meseria/Codul conform Clasificării ocupaţiilor din România:
.......................................................................
Denumirea calificării*1): .............................................
Situaţia lunară a activităţii desfăşurate de ucenic
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE UCENIC, DIN CARE:
│
├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│Muncă prestată în folosul angajatorului│
Formare profesională, din care:
│
├──────┬────────────────┬───────────────┼──────────────────┬──────┬──────────────┬─────────┤
│ Data │Scurtă descriere│
Durata*3)
│Conţinutul tematic│Durata│ Conţinutul
│ Durata │
│
│ a activităţii │
│pentru instruirea │
│tematic pentru│
│
│
│
prestate*2) │
│
teoretică
│
│ instruirea
│
│
│
│
│
│
│
│ practică
│
│
├──────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┤
│
├────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┤
│
├────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┤
│
├────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┤
│
├────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┤
│
├────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────┼──────────────┼─────────┤
└──────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────┴──────────────┴─────────┘

___________
*1) Denumirea calificării pentru care s-a încheiat contractul de ucenicie.
*2) Denumirea activităţii, preluată din fişa postului corespunzătoare fiecărui element de competenţă, inclusiv formare profesională.
*3) Durata în ore a activităţii depuse de ucenic în folosul angajatorului.

Observaţii formulate de coordonatorul de ucenicie
(Se vor consemna aspecte referitoare la atingerea obiectivelor/competenţelor, modul de implicare a ucenicului în procesul de formare, modul de utilizare a
resurselor alocate, precum şi dovezi ale îndeplinirii activităţii/atribuţiei şi formării elementului/elementelor de competenţă.)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Calificativul propus de coordonatorul de ucenicie:
● Insuficient
● Suficient
● Bine
● Foarte bine
Numele coordonatorului de ucenicie
..................................
Semnătura
......................

Numele reprezentantului
angajatorului
...........................
Semnătura
...........................

Data
......................

Data
...........................

Am luat cunoştinţă:
Numele ucenicului ...............
Semnătura .......................
Data ............................

ANEXA NR. 4
la norme
CERERE
pentru a beneficia de un program de ucenicie
1. Numele şi prenumele: .............................................
2. Actul de identitate: tip ...., seria ..... nr. ...., data eliberării ......., autoritatea .........; cod numeric personal: ...................................................
3. Data naşterii: ...................................................
4. Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ......., tel. fix ......., tel. mobil ........, e-mail ..............
5. Ultima formă de învăţământ absolvită:
Tipul actului de absolvire .......................................
Act de absolvire: seria ..... nr. ....., data eliberării .........
Autoritatea emitentă: ............................................
Prin prezenta solicit să beneficiez de un program de formare prin ucenicie, conform prevederilor potrivit Legii nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de muncă, republicată, pentru una din următoarele ocupaţii:
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
Menţionez că sunt persoană aflată în căutarea unui loc de muncă şi deţin Carnetul de evidenţă*1) nr. ....
___________
*1) Se va completa numărul carnetului de evidenţă prevăzut la anexa nr. 5 la Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau
indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
Data .....................
Semnătura .................
Doamnei/Domnului .................................................
Director executiv al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .............

ANEXA NR. 5
la normele
CONVENŢIE
nr. ....../..........
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl ........, având funcţia de ....., denumită în
continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ......, cu sediul/adresa în ....., judeţul ....., telefon ......, cod fiscal (CUI) ......., cont IBAN ....., deschis la Banca ......,
reprezentată prin dna/dl ........, având funcţia de ........, denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:
1. Angajatorul se obligă:
a) să menţină raporturile de muncă ale persoanei pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de ucenicie;
b) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru ucenic plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a
României în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, în cazul în care încetează contractul de ucenicie prevăzut la lit. a) anterior datei expirării perioadei
pentru care a fost încheiat acest contract, în temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de muncă, republicată;
c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o
vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005
, republicată;
d) să depună la agenţie, pentru verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005
, republicată, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit
şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, următoarele documente:
(la 04-09-2017 sintagma: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare a fost înlocuită de Punctul 4, ARTICOL UNIC
HOTĂRÂREA nr. 618 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 04 septembrie 2017
)
– tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de muncă, republicată;
– fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;
– raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de punere în aplicare a
prevederilor Legii nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de muncă, republicată;
e) să depună declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferente lunii
respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite,
până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare;
(la 04-09-2017 sintagma: Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare a fost înlocuită de Punctul 4, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 618
din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 04 septembrie 2017

)
f) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumei prevăzute la
art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005
, republicată;
g) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul
sediului/adresei şi al datelor de contact.
2. Agenţia se obligă:
a) să acorde suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005
, republicată, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor
pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002
, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj;
b) să plătească diferenţa sumei conform prevederilor art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de muncă, în situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005
, republicată, sunt mai mari.
3. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:
a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr.
279/2005
, republicată;
b) respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.
4. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea
sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005
, republicată, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.
5. Angajatorul, prin prezenta convenţie, declară pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaraţii, următoarele:
a) Doamna/Domnul ....., având CNP ......, este încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de ......, cu Contractul de ucenicie
la locul de muncă nr. ...., încheiat în data de ......., cu perioada de probă care expiră la data de ........, durata contractului fiind de la data de ....... la data de .......... .
b) Anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă menţionat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana menţionată la lit. a) un alt
contract de ucenicie la locul de muncă.
Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ........./Municipiului Bucureşti şi un
exemplar pentru ............... .
Data .................
Agenţia Angajatorul
Director executiv, Reprezentant legal,
.................. ..................
(L.S.) (L.S.)

ANEXA NR. 6
la norme
Angajatorul .......................
Sediul/Adresa .....................
Judeţul ...........................
Contul/Banca ......................
Codul fiscal (CUI) ................
Telefon/fax .......................
Nr. ....../Data ...................
TABEL NOMINAL
cu ucenicii încadraţi în muncă conform prevederilor Legii nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de muncă, republicată, pentru stabilirea
sumelor cuvenite lunar angajatorului din bugetul
asigurărilor pentru şomaj
luna ........ anul .......
┌────┬─────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬───────────────────────┬──────────────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi│Codul numeric│ Convenţia │ Numărul
│din care ore de formare│Suma cuvenită │Observaţii│
│crt.│prenumele│ personal
│nr. .../....│orelor efectiv│profesională incluse în│pentru timpul │
│
│
│
│
│
│
lucrate
│ programul de formare │efectiv lucrat│
│
│
│
│
│
│
│
profesională*1)
│
│
│
├────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 0 │
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
├────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 1. │
│
│
│
│
│
│
│
├────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 2. │
│
│
│
│
│
│
│
├────┴─────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴───────────────────────┴──────────────┴──────────┤
│Total sume cuvenite
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

__________
*1) Potrivit art. 9 alin. (4) din Legea nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de muncă, republicată, timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă şi orele de formare se
plătesc numai dacă ucenicul a participat la programul de formare. În acest context angajatorul beneficiază de prevederile art. 16 alin. (2) din aceeaşi lege numai
dacă ucenicul frecventează programul de formare.
NOTE:
1. Coloana 1 se completează cu numele şi prenumele ucenicului.

2. Coloana 2 se completează cu codul numeric personal al ucenicului.
3. Coloana 3 se completează cu numărul şi data convenţiei încheiate pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005
, republicată.
4. Coloana 4 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate de ucenic.
5. Coloana 5 se completează cu suma totală care se cuvine lunar pentru ucenic.
6. Coloana 6 se completează, după caz, cu: data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă; nr. de ore absenţe de la
programul de formare.
Angajatorul
Reprezentant legal,
...................
(LS)
ANEXA NR. 7
REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI
Judeţul ..............

┌────┬─────────┬───────┬───────────┬──────┬───────────┬─────────┬─────────────┬───────────────────────┬────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea│ Date │ Forma de │C.U.I.│Calificarea│Nivelul │Codul din
│ Numele furnizorului
│Date de identificare│Sursa de │
│crt.│angajato-│ de
│ organizare│
│
│califică-│Nomenclatorul│de formare profesională│ a contractului de │finanţare│
│
│rului
│contact│a angajato-│
│
│rii
│calificărilor│ care a contractat
│
servicii de
│
│
│
│
│
│rului
│
│
│
│
│ programul de formare │formare profesională│
│
├────┼─────────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5 │
6
│
7
│
8
│
9
│
10
│
11
│
└────┴─────────┴───────┴───────────┴──────┴───────────┴─────────┴─────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴─────────┘

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
1 - Nr. crt.: numărul curent;
2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;
3 - Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;
4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: S.R.L., S.A., PFA etc.;
5 - C.U.I.: codul unic de înregistrare al angajatorului;
6 - Calificarea: se va completa denumirea calificării conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;

7 - Nivelul calificării: se va completa nivelul calificării conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000
privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
8 - Codul din Nomenclatorul calificărilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;
9 - Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare: se va completa numele furnizorului de formare profesională,
autorizat, cu care angajatorul a încheiat contractul de formare profesională;
10 - Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională: se vor completa numărul contractului şi data de încheiere a acestuia;
11 - Sursa de finanţare: se va completa sursa de finanţare a programului de ucenicie, respectiv resurse proprii ale angajatorilor/sponsorizări ale persoanelor
fizice şi/sau juridice/fonduri europene structurale şi de investiţii/bugetul asigurărilor pentru şomaj/alte surse legale constituite (donaţii, taxe).

