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)
Unitati
de Elemente
competentă *5)
competentă

Total

x

de Denimirea
Activitati
modului
de planificate
de
pregatire teoretică instruire teoretica
corespunzatoare
elementului
de
competentă
x

x

Numarul de ore
afectate
pentru
instruirea
teoretică

Denumirea
modului
pregatire
practrică

x

x

Activitati
Numarul de ore
de planificate
de afectate
pentru
pregatire practică instruirea practică
cprespunzatoare
elementului
de
competentă
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)
Activitati preluate din fișa postului , Elemente de competență specifice fiecarei atributii Durata activitatii exprimata in ore
corespunzatoare fiecarui element de competență
*7)
1

1
2
3

2

1
2
3

3

1
2
3

x

Numele coordonatorului de ucenicie
Semnătura
..................................
Data
.................................. .................................
*6) Se completează de angajator împreună cu furnizorul de formare autorizat.
*7) Se preiau din standardul/standardele ocupaţional/ocupaţionale.

Numele reprezentantului

furnizorului de formare autorizat
Semnătura
.................................
Data
………………………………..
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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 desfășurată de ucenic , din care:
Muncă prestată în folosul angajatorului
Data

Scurta descriere

Formare profesională , din care:
Durata *3)

Continut tematic

Durata

Continutul tematic

a activității

pentru instruirea

pentru instruirea

prestate *2

teoretică

practică

Durata

*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

Numele reprezentantului angajatorului

..................................
Semnătura
......................

...........................
Semnătura
...........................

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

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

Am luat cunoştinţă:
Numele ucenicului ...............
Semnătura .......................
Data ............................
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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. 7
REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI
Judeţul ..............

Nr.crt.

Denumirea
Date de
angajatorului contact

Forma de
C.U.I.
organizare a
angajatorului

Calificare

Nivelul
calificarii

1

2

4

6

7

3

5

Codul din
Numele
Nomenclatorul fiurnizorului
calificarilor
de formare
profesionala
care a
contractat
programul
de formare
8
9

Date de
identificare
a
contractușui
de servicii
de formare
profesionala

Sursa de
finantare

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).

