
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 
 

 

L E G E 
 

pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul 
de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 
absolvenţii de învăţământ superior 
 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 

 

Art. I. – Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din               
7 august 2013, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 9 alineatul (1), literele a) – c) vor avea 
următorul cuprins: 

„a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se 
organizează  pentru  dobândirea competenţelor corespunzătoare unei 
calificări de nivel 2; 

b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se 
organizează  pentru  dobândirea competenţelor corespunzătoare unei 
calificări de nivel 3; 

c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se 
organizează  pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei 
calificări de nivel 4.” 
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2. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„Art. 13. – (1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru 

nivelurile de calificare 2, 3 şi 4, stabilite conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al 
calificărilor, cu modificările ulterioare.” 

 
3. La articolul 16 alineatul (1), litera c) va avea următorul 

cuprins: 
,,c) fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice 

naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj;” 
 
4. La articolul 16 alineatul (1), litera d) se abrogă. 
 
5. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile 

prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a 
contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1125 lei/lună, acordată 
din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această 
destinaţie.” 

 
Art. II. – Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 

absolvenţii de învăţământ superior, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 
1. La articolul 27, litera b) va avea următorul cuprins: 
,,b) fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice 

naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj;” 
 
2. La articolul 27, litera c) se abrogă. 
 
3. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„Art. 28. – (1) Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în 

condiţiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării 
contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 1350 lei/lună, acordată din 
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bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această 
destinaţie.” 

 
Art. III. – Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data 

publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Art. IV. – Contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor 

Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în 
derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele până 
la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, potrivit legislaţiei în 
vigoare la data încheierii lor. 

 
Art. V. – Contractele de stagiu încheiate potrivit prevederilor 

Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 
învăţământ superior, cu modificările ulterioare, aflate în derulare la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele până la expirarea 
duratei pentru care au fost încheiate, potrivit legislaţiei în vigoare la data 
încheierii lor. 

 
Art. VI. – În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei 

legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale elaborează şi supune spre aprobare modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii                
nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 855/2013. 

 
Art. VII. – În tot cuprinsul Legii nr. 279/2005 privind  ucenicia la 

locul de muncă, republicată, şi al Legii nr. 335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările 
ulterioare, sintagma Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice se înlocuieşte cu sintagma Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată. 
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