S-au majorat subvențiile acordate angajatorilor care încadrează
ucenici și stagiari
Ucenicia la locul de muncă se adresează angajatorilor, care doresc să
organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de
activitate, pentru care sunt autorizați ca furnizori de formare profesională și
persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se califice la locul
de muncă.
Poate încheia contract de ucenicie, persoana care îndeplinește cumulativ
următoarele condiții:
— a împlinit vârsta de 16 ani;
— este în căutarea unui loc de muncă fiind înregistrată la agenția pentru ocupare
— nu are calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de
muncă;
- îndeplinește condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de
muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor OG nr. 129/ 2000.
Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi,
beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie,
de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de
șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.
Stagiar este debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu
excepția celor care dovedesc că au desfășurat, potrivit legii, activitate profesională
în același domeniu, anterior absolvirii.
Angajatorul care încheie un contract de stagiu cu absolvenți de
învățământ superior, în condițiile legi, beneficiază, la cerere, pe perioada
derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună, acordată
din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această
destinație.
Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de
muncă, în condițiile prezentei legi.
Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepția situațiilor în care prin legi
speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.
Mai multe informații se pot obține la sediul agenției sau la nr. de tel. 0266313423.
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