
Ucenic sau elev: 

Acestea sunt sunt 
drepturile tale în 
timpul crizei Corona
Din cauza virusului Corona, Danemarca se află acum 
într-o situație care din păcate afectează un număr mare 
de oameni într-un fel sau altul. Mulți elevi și ucenici 
se vor confrunta cu multe nesiguranțe in legătura 
cu educația lor. Aici iți oferim o imagine 1 asupra 1 2 
situației tale, dacă ești elev sau ucenic.

Rumænsk



!  Voi fi trimis acasă?
 Angajatorul tău te poate trimite acasă din 

cauza crizei. Unele companii se folosesc de 
acordul tripartit și își trimit angajații acasă 
cu salariu întreg, în timp ce angajatorul 
primește subvenție de la stat pentru salariile 
plătite. Acordul tripartit poate fi folosit și 
pentru ucenici. 

Ucenicul primește salariul întreg, iar com-
pania primește o subvenție pentru salariul 
acestuia echivalent cu 90%. Tu va trebui sa 
participi prin a-ți lua cinci zile libere sau de 
concediu. 

Daca ești în perioada de probă, aceasta 
se suspendează în vremea în care tu ești 
acoperit de acord. 

Ucenicul trebuie sa stea cat mai mult posibil 
în companie și să nu fie trimis acasă.

!  Riscul de-a fi concediat?
 În principiu, când ești ucenic nu poți fi pur 

și simplu concediat. Asta fiindcă ai o înțele-
gere de pregătire profesională în loc de un 
contract de muncă. 

Daca ești totuși concediat, este foarte 
important să participi cumva la concedie-
rea ta. Să nu accepți o promisiune de- a te 
întoarce după criză. Fiindcă dacă tu accepți 
concedierea, nu vei putea continua in prac-
tica școlară cu prestația de practică școlară. 

In orice caz, contactează departamentul 
tău local 3 F, daca se întâmplă acest lucru. 
Dacă un elev sau un ucenic este concediat 
din cauza crizei Corona, cazul său va trebui 
plâns la Comitetul tehnic al 3 F. 

După aceea te vei putea adresa școlii, și vei 
putea fi admis la practica școlară unde îți 
vei putea continua formarea profesională.

!  Cum e cu șederea la cămin?
 Școlile hotărăsc, daca elevii trebuiesc 

trimiși acasă și eventual dacă se vor ține 
cursuri la distanță sau online. 

Daca ești trimis acasă trebuie să te înregis-
trezi la practică în companie, și compania 
decide ce ai de făcut. 

La un moment dat vei fi informat de școala 
când să te întorci.

!  Este compromis examenul meu de 
 ucenicie?

Școlile sunt închise acum. Asta înseamnă 
că examenul tău de ucenicie va fi amânat și 
perioada de școală prelungită. 

3F a propus în data de 3 aprilie, ca părțile 
câmpului muncii și guvernul sa se întâlneas-
că și să compună un acord care să asigure 
posibilitatea ucenicilor și a elevilor de-și 
termina educația. 

Vei primi mai multe informații, când știm 
mai multe.

!  Și dacă mă îmbolnăvesc?
 Te dai bolnav, așa cum faci de obicei. Cri-

za Corona nu schimbă nimic din acest punct 
de vedere. Urmează sfaturile Ministerului 
Sănătății.

! Ce spune 3F?
 În general 3F îndeamnă ferm toate 

companiile să se folosească de posibilitatea 
de-a trimite angajații acasă cu salariu, cu 
posibilitatea de-a beneficia de subvenție de 
la stat, în loc să concedieze oameni. 

3F are ca obiectiv să asigure posibilitatea 
elevilor și ucenicilor de-a-și continua educa-
ția și de-a o termina. De aceea 3F a cerut un 
nou acord tripartit care să ofere o garanție, 
că elevii și ucenicii nu vor suferi nici un dez-
avantaj din cauza crizei. 

În cazul în care o companie a acționat 
prea devreme și a terminat un contract de 
formare profesionala cu un elev sau ucenic, 
3F îndeamnă să se anuleze terminarea cât 
mai repede.
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