ANEXA 7

REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI
Judeţul Vaslui
Nr.
crt.

Denumirea
angajatorului

Date de contact

Forma
de
organi
zare a
angajat
orului

CUI

Calificarea

Nivelul
calificarii

Codul din
Nomenclatorul
calificarilor

Numele
furnizorului
de formare
profesionala
carea
contractat
programul de
formare

Date de
identificare a
contractului
de servicii de
formare
profesionala

Sursa de
finantare

1

SC KAR-HUNTER
SRL

Husi, jud. Vaslui,
str. Dobrina, nr.
29A,
Persoana
contact: Carmen
Sapca-tel:
0740078155

SRL

263445
2

Confectione
r articole
din piele si
inlocuitori

3

7442.2.1

CRFPA
Brasov

Nr.3911/18.
06.2018
CRFPA
Brasov

1

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).

