
 

 

 

Anexa nr. 2 

                  la norme 

PLANUL DE ACTIVITATE AL UCENICULUI1 
 

 
 

Denumirea angajatorului: .................................. 
Codul unic de înregistrare (CUI): ................................ 
Forma de organizare: ............................................. 
Obiectul de activitate al angajatorului: ........................... 

Activitatea (clasa CAEN): ........................................... 

Denumirea calificării pentru care se organizează programul de ucenicie: ………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Codul din nomenclatorul calificărilor2: ....................................................................... 
Nivelul calificării: ......................................................... 
Denumirea ocupaţiei/funcţiei/meseriei: ................................ 

Codul conform Clasificării ocupaţiilor din România: ............................... 
Condiţii de acces3 ............................................................... 
Denumirea standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională: ................. 
 
 
 
 

A.Planul de formare profesională4 

 

Unităţi de 
competenţă5 

Elemente de 
competenţă 

Denumirea 
modulului de 

pregătire 
teoretică 

Activităţi planificate de 
instruire teoretică 
corespunzătoare 

elementului de 
competenţă 

Numărul de 
ore afectate 

pentru 

instruirea 
teoretică 

Denumirea 
modulului de 

pregătire 
practică 

Activităţi planificate de 
pregătire practică 
corespunzătoare 

elementului de competenţă 

Numărul de 
ore afectate 

pentru 

instruirea 
practică 

        

        

        

TOTAL X X X   X X   

 

 
 
 

                                                 
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. 
4) Se completează de furnizorul de formare autorizat împreună cu angajatorul. 
5 ) Se preia din standardul ocupaţional 

http://idrept.ro/00071199.htm
http://idrept.ro/00071200.htm
http://idrept.ro/00157680.htm


 
 
 

 

B.Planul de muncă al ucenicului
6 

 

Activităţi preluate din fişa postului, 

corespunzătoare fiecărui element 

de competenţă 

Elemente de competenţă specifice fiecărei atribuţii7 
Durata activităţii 

exprimată în ore 

1 

1.   

2. 

... 

2 
    

  

3 
    

  

 

 
Numele şi prenumele coordonatorului de ucenicie Numele şi prenumele 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 


