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Relativ la Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, au intervenit 
modificari, urmare O.U.G. 96 din 9.11.2018, privind prorogarea unor termene, 
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicată in 
M.O. 963 din 14.11.2018. 

Articolele modificate sunt : 
ART.7, alin.(1) litera d),  
ART.9, alin.(1)  
ART.13, alin.(1) 
ART.17 
Continutul acestor articole s-a modificat astfel: 

Art.7  
Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii: 
  a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin 
înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în 
condiţiile legii; 
  b) a împlinit vârsta de 16 ani; 
  c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de 
muncă;  
  d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de 
muncă, pe niveluri de calificare, conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al 
ministrului muncii si justitiei sociale 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenţei 
dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se 
eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care 
pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al 
calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare.  
 

            Art. 9 alin.(1)  
  (1) Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare 

pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:  
  a) 6 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru 
dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1; 
  b) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru 
dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 
  c) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru 
dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;  
  d) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru 
dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4. 
Art.13  
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  (1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 1, 2, 3 
şi 4, stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea 
Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Art.17: Nu beneficiază de prevederile art. 16 angajatorii care: 

  a) anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate 
alte contracte de ucenicie pentru aceeaşi calificare; 
  b) organizează programe de ucenicie în acelaşi domeniu de activitate în care 
ucenicul deţine deja o calificare ce cuprinde competenţele propuse a fi dobândite prin 
noul program de ucenicie; 
  c) în ultimul an au fost în raporturi de muncă cu persoana care urmează să încheie 
contract de ucenicie, cu excepţia situaţiei în care pentru persoana respectivă a fost 
încheiat contract individual de muncă pe perioada vacanţelor, în condiţiile Legii nr. 
72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările 
ulterioare; 
  d) se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare 
suspendate sau restricţii asupra acestora. 
   

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale va modifica în mod corespunzător Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de 
muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 


