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1. CONTEXT 

Programele de ucenicie reprezintă o prioritate politică în condițiile în care șomajul în rândul 
tinerilor din UE este în continuare de peste două ori mai mare decât rata globală. În ultimii 3 ani, s-a a 
înregistrat o scădere rapidă față de rata generală a șomajului, de la 21,4% - în 2014,  la 16,7%, însă rămâne 
cu mult peste media UE (7,6% în august 2017). 

Programele de ucenicie sunt o formă de învățare la locul de muncă în cadrul învățământului 
profesional și tehnic, înlesnind tranziția de la educație și formare la viața profesională, cu asigurarea 
competențelor de care au nevoie angajatorii și prin sporirea  competitivității și productivității 
întreprinderilor și a locurilor de muncă. Sunt dedicate în special tinerilor, dar în ultima perioadă, și 
lucrătorilor în vârstă sau șomerilor, ajutându-i să obțină calificări suplimentare prin care au o șansă în plus 
la inserția profesională și perspectivele pentru dezvoltarea carierei. Aceste programe pot avea efecte 
pozitive asupra condițiilor de pe piața forței de muncă, sunt larg răspândite, însă organizarea lor este foarte 
diferită la nivelul UE.  

Demersuri întreprinse 

• 22 aprilie 2013 - prin Recomandarea Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret1 se 
urmărește ca statele membre să le asigure tuturor tinerilor sub vârsta de 25 de ani posibilitatea de a primi o 
ofertă de bună calitate la angajare2.  
• 15 octombrie 2013- statele membre au adoptat o declarație a Consiliului referitoare la Alianța 
europeană pentru ucenicii care trasa principii directoare comune pentru eficacitatea și atractivitatea 
uceniciilor, în funcție de circumstanțele naționale. 
• 2014 - în contextul Cadrului strategic în domeniul educației și formării profesional (ET 2020) a 
existat un grup de lucru pentru învățământul profesional și tehnic (2014-2015) alcătuit din reprezentanți ai 
statelor membre, ai partenerilor sociali și ai furnizorilor de sisteme de învățământ profesional și tehnic 

                                                 
1 COM(2016)646 - Comunicare a Comisiei - Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, după 3 ani  
2 Programul urmărește continuarea educației, intrarea în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu în termen de 4 luni de la intrarea 
în șomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învățământ formal. 
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(ÎPT) care a elaborat principii directoare pentru programe de ucenicie și învățare la locul de muncă de 
înaltă performanță3. 
• 2015 - guvernele europene și partenerii sociali au convenit, în concluziile de la Riga4, asupra unor 
obiective pe termen mediu (2015-2020) în domeniul învățământului profesional și tehnic. Una dintre 
priorități este „promovarea învățării la locul de muncă în toate formele sale,acordând o atenție deosebită 
uceniciei, prin implicarea partenerilor sociali, a întreprinderilor, a camerelor și a ÎPT, precum și prin 
stimularea inovării și a spiritului antreprenorial”. 
• 10 iunie 2016 - Noua agendă pentru competențe în Europa5 subliniază că întreprinderile și 
partenerii sociali ar trebui să fie implicați în elaborarea și punerea în aplicarea ÎPT și a uceniciilor la locul 
de muncă, angajament confirmat prin comunicarea privind  investiția în tinerii Europei6, în 7 decembrie 
2016. 
• decembrie 2016 - Comitetul consultativ tripartit pentru formare profesională (care reunește 
reprezentanți ai guvernelor și ai partenerilor sociali din toate statele membre) a adoptat, un aviz intitulat 
„O viziune comună pentru o învățare la locul de muncă și stagii de ucenicie de calitate și eficace”.  
• 25 martie 2017 - prin Declarația de la Roma, liderii europeni s-au angajat să realizeze „o Uniune 
în care tinerii primesc cea mai bună educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe 
întregul continent”. Programele de ucenicie eficiente și de calitate sunt o componentă esențială a acestui 
angajament. 
• 26 aprilie 2017 - Pilonul european al drepturilor sociale stabilește 20 principii și drepturi esențiale 
pentru existența unor piețe ale muncii și a unor sisteme de protecție socială echitabile și funcționale7.  
• Începând din mai 2018, statele membre vor publica anunțuri de posturi vacante pentru ucenicii pe 
baza unui contract de muncă prin portalul EURES8.  

Propunerea pentru un Cadru european pentru stagii de ucenicie eficace contribuie la formarea 
priorităților UE în materie de locuri de muncă, creștere economică și investiții și respectă în același timp 
diversitatea sistemelor naționale. Statele membre derulează reforme de amploare ale programelor de 
ucenicie și există tendința puternică de a stimula oferta în domeniu. Prezenta recomandare va sprijini 
aceste reforme pentru a susține calitatea și eficiența acestor programe. 

Această inițiativă, sub forma unei recomandări a Consiliului, face parte din „Noua agendă pentru 
competențe în Europa”și este conformă cu pilonul european al drepturilor sociale, care prevede dreptul la 
educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzivă și de înaltă calitate. Pe baza 
unei consultări la scară largă, recomandarea identifică criterii esențiale pe care statele membre și părțile 
interesate ar trebui să le utilizeze pentru a elabora stagii de ucenicie eficiente și de calitate. Această 
inițiativă va contribui la creșterea capacității de inserție profesională și la dezvoltarea personală a 
ucenicilor și, prin urmare, la formarea unei forțe de muncă cu înaltă calificare, adaptată la nevoile pieței 
muncii. 
                                                 
3Sprijiniți financiar de Comisia Europeană, partenerii sociali europeni la nivel interprofesional au lucrat la calitatea programelor 
de ucenicie, convenind, asupra declarației comune „Spre o viziune comună privind uceniciile”. 
4Raport comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a Cadrului strategic pentru cooperarea 
europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) Noi priorități pentru cooperarea europeană în domeniul 
educației și formării profesionale (2015/C 417/04) 
5COM(2016)381 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - O Nouă Agendă Pentru Competențe În Europa - Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului 
uman, a capacității de inserție profesională și a competitivității. Comunicarea a fost însoțită de documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei europene SWD(2016) 195. și a avut ca obiectiv principal îmbunătățirea calitatea și relevanța formării de 
competențe. 
6COM(2016)940 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - Investiția în tinerii Europei, care a făcut apel la reînnoirea eforturilor de sprijinire a tinerilor în 
dobândirea cunoștințelor, a competențelor și a experienței necesare pentru a fi pregătiți pentru primul lor loc de muncă, pentru a 
avea o carieră profesională de succes și pentru a deveni cetățeni activi. 
7Acestea sunt structurate în jurul a trei categorii relevante pentru furnizarea unor programe de ucenicie de calitate și eficiente: a) 
egalitatea de șanse și accesul pe piața muncii; b) condiții de muncă echitabile; c) protecție și incluziune socială. 
8Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de 
servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor 
forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013. Prin intermediul acestei decizii 
transparența va face mai ușoară corelarea între candidați și ofertele disponibile în alte țări și se va încuraja și cooperarea. 
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2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Prezenta recomandare se bazează pe cele mai recente date în domeniul uceniciilor și oferă 
îndrumări în privința modului în care se pot institui programe care să funcționeze și să dea rezultate atât 
pentru ucenici, cât și pentru angajatori. Ea vine în completarea inițiativelor Uniunii care facilitează 
tranziția tinerilor către viața profesională, printre acestea numărându-se în special Recomandarea 
Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii9. Recomandarea încurajează statele membre să aplice 
un set cuprinzător și coerent de criterii pentru programe de ucenicie eficiente și de calitate. În sensul 
prezentei recomandări, programele de ucenicie înseamnă programe formale de învățământ profesional 
și tehnic10 la finalul cărora se obțin calificări recunoscute la nivel național.  

În timp ce obiectivul general este de a spori capacitatea de inserție profesională și dezvoltarea 
personală a ucenicilor și de a contribui la dezvoltarea unei forțe de muncă cu un nivel ridicat de 
competențe și calificări, adaptate la nevoile pieței muncii, obiectivul specific este de a furniza un cadru 
coerent pentru programele de ucenicie, bazat pe o înțelegere comună a elementelor definitorii pentru 
calitate și eficacitate, ținând seama de diversitatea sistemelor de învățământ profesional și tehnic din 
statele membre. 

Temei juridic, subsidiaritate şi proporționalitate - Dacă programele de ucenicie au la bază un 
contract de muncă, ucenicii sunt, în mod implicit, atât elevi în învățământul profesional și tehnic, cât și 
lucrători. Prin urmare, temeiul juridic al acestei inițiative este reprezentat de articolele 153, 166 și 292 din 
TFUE. De asemenea, conform articolului 166 din TFUE, Uniunea Europeană pune în aplicare o politică 
de formare profesională respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre față de conținutul și 
organizarea acesteia. Totodată, conform articolului 153 din TFUE, Uniunea Europeană susține și 
completează acțiunea statelor membre în mai multe domenii, printre care condițiile de muncă, securitatea 
socială și protecția socială a lucrătorilor (ucenicii cu contract de muncă sunt considerați lucrători). În acest 
sens, conform articolului 292 din TFUE, Consiliul poate adopta recomandări pe baza unei propuneri a 
Comisiei Europene în domeniile de competență ale UE. Ca instrument juridic, prezenta propunere de 
recomandare semnalează angajamentul statelor membre față de măsurile prevăzute în textul său și 
furnizează o bază politică mai solidă pentru cooperarea la nivel european în acest domeniu, respectând 
totodată pe deplin competența statelor. 

Subsidiaritatea - UE este responsabilă de încurajarea cooperării dintre statele membre, sprijinind și 
completând acțiunea acestora, dacă este necesar (UE deține competența partajată). În acest context, 
obținerea unei înțelegeri comune a programelor de ucenicie eficiente și de calitate la nivelul întregii 
Uniuni Europene este o sarcină care poate fi abordată doar la nivel european. Prezenta inițiativă aplică 
principiul subsidiarității, ținând seama în întregime de faptul că sistemele de educație și formare 
profesională, precum și funcționarea pieței muncii și condițiile de muncă sunt domenii de competență 
națională.  

Proporționalitatea - acțiunile propuse în recomandare sunt proporționale cu obiectivele urmărite. 
Propunerea de recomandare a Consiliului va sprijini procesele de reformă lansate de fiecare țară și va 
completa eforturile statelor membre în domeniu uceniciei, în cadrul Semestrului european al guvernanței 
economice. Acțiunea propusă respectă practicile statelor membre și diversitatea sistemelor. 

Implicații bugetare - sistemele de ucenicie extrem de diferite și flexibilitatea oferită în punerea în aplicare 
a prezentei recomandări fac dificilă estimarea implicațiilor bugetare la nivel național. Bugetele publice pot 
avea beneficii ca urmare a capacității de inserție profesională și a cheltuielilor mai mici cu șomajul, în 
timp ce întreprinderile pot beneficia de creșterea productivității și a competitivității. Finanțarea se va face 

                                                 
9COM(2013)857 - 2013/0431(NLE) - Propunere de recomandare a Consiliului  privind un Cadru de calitate pentru stagii 
10Se face referire la acele programe formale de învățământ profesional și tehnic care combină activități substanțiale de învățare 
la locul de muncă în întreprinderi și în alte unități economice cu învățarea în cadrul instituțiilor de învățământ sau de formare 
profesională. Aceste programe sunt caracterizate de existența unei relații contractuale între ucenic, angajator și/sau instituția de 
învățământ profesional și tehnic, ucenicul fiind plătit sau compensat pentru munca sa. 



4 

prin Fondul Social European (FSE)11, prin Fondului european de dezvoltare regională (FEDR)12 și prin 
Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)13. 

În documentul de lucru14 al serviciilor Comisiei care însoțește propunerea de recomandare sunt 
prezentate domeniile care ar putea avea implicații în materie de costuri, și anume conformarea, domeniul 
administrativ și punerea în aplicare.  

Propunerea va fi discutată de către statele membre în scopul adoptării în Consiliu UE. Comisia 
Europeană pregătește în prezent un nou set de servicii de sprijin care să ajute statele membre și părțile 
interesate să pună în aplicare acest cadru prin intermediul schimbului de cunoștințe, al creării de rețele și 
al activităților de învățare reciprocă. Această inițiativă va fi, de asemenea, promovată prin 
intermediul Alianței europene pentru ucenicii și prin campanii de sensibilizare, cum ar fi Săptămâna 
europeană a competențelor profesionale, care are loc în acest an pentru a doua oară și va fi organizată între 
20 și 24 noiembrie 2017. 

 

3. POZIŢII ALE ALTOR  INSTITUŢII/PARLAMENTE 

 Comisia Europeană, prin programul său Erasmus+, organizează, la nivel european, stagii pentru 
ucenici și pentru cursanții și absolvenții școlilor profesionale. Sprijinul Erasmus+ pentru stagii (de practică 
sau de studiu) în străinătate se adresează cursanților înscriși într-o instituție de educație și formare 
profesională (EFP). Sprijinul este disponibil, de asemenea, pentru absolvenții școlilor profesionale și 
pentru ucenicii din întreprinderi15.  

Referitor la adoptarea acestui document, Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro 
și dialog social, comisar responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de 
capital, consideră că: „(...) Stagiile de ucenicie reprezintă adesea rampa necesară unui tânăr pentru 
propulsarea în carieră. Venim cu propuneri pentru a îmbunătăți în continuare această experiență 
valoroasă de formare, astfel încât ea să aducă beneficii atât angajatorilor cât și celor care studiază. 
Respectând, în același timp, diversitatea sistemelor de educație și formare din statele membre, principalul 
nostru obiectiv este să facilităm integrarea tinerilor pe piața forței de muncă.”  
La rândul său, Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru locuri de muncă, 
creștere, investiții și competitivitate, este de părere că: „(...) Prin oferirea de legături directe între teorie și 
practică, între educație și piața forței de muncă, stagiile de ucenicie de calitate și eficace reprezintă 
modalități concrete de a-i ajuta pe tineri să intre pe piața muncii și să rămână pe poziții ferme în viața 
profesională și contribuie la consolidarea capitalului uman al Europei. Prin aceasta se stimulează 
competitivitatea societăților și economiilor noastre.” 
De asemenea, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și 
mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a precizat că: „(...) Dorim să ne asigurăm că tinerii 
asimilează competențele de care au nevoie pentru piața forței de muncă. Stagiile de ucenicie au 
certificarea «Gold Standard» în domeniul învățământului profesional și tehnic. Două treimi din ucenici 
ocupă un loc de muncă imediat după terminarea studiilor. Prin acest nou cadru definim elementele care 

                                                 
11FSE este unul dintre principalele instrumente financiare ale UE pentru sprijinirea reformelor în domeniul educației și formării 
profesionale și dezvoltarea sistemelor de învățare bazate pe muncă, inclusiv a sistemelor de învățare duală și a sistemelor de 
ucenicie. 
12FEDR în cadrul programelor operaționale existente pentru perioada 2014-2020 pot sprijini investițiile în educația și formarea 
profesională și competențele și învățarea pe tot parcursul vieții. 
13EaSI este și el un instrument de finanțare la nivelul UE pentru promovarea unui nivel ridicat de calitate și a unui loc de muncă 
durabil, garantarea unei protecții sociale adecvate și decente, combaterea excluziunii sociale și a sărăciei și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. 
14SWD(2017)322 - Document de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Propunerea de recomandare a Consiliului privind 
un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace.  
15Beneficiarii programului lucrează  într-o organizație/întreprindere sau studiază într-o altă instituție EFP al cărei program va 
include perioade de practică la locul de muncă. În cazul stagiilor de peste 1 lună, se are acces la instrumentul de sprijin 
lingvistic on-line pentru a putea învăța limba utilizată la locul de muncă sau în școala profesională care găzduiește programul de 
ucenicie. 
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fac ca ucenicia să se afirme. Odată adoptat, acest cadru va asigura că atât cursanții, cât și angajatorii 
beneficiază de pe urma stagiilor de ucenicie de calitate.” 
 

4. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

 La nivel național, propunerea de recomandare a Consiliului invită statele membre să promoveze 
implicarea activă a partenerilor sociali în proiectarea, guvernanța și punerea în aplicare a programelor de 
ucenicie, în concordanță cu sistemele relațiilor de muncă și cu practicile din domeniul educației și formării 
profesionale existente pe plan național. Cadrul propus va oferi un set de criterii care să asigure conceperea 
unor programe de ucenicie de calitate, permițând, în același timp, ca fiecare stat membru să stabilească 
ordinea de prioritate a diferitelor elemente ale acestor criterii în funcție de particularitățile și de nevoile 
diferite ale programelor naționale de ucenicie. Această flexibilitate este esențială, date fiind diferențele 
mari între sistemele naționale și varietatea de soluții politice posibile care pot fi aplicate la nivel național. 
Recomandarea face distincție între două seturi de criterii: unul referitor la condițiile de învățare și de 
muncă necesare în programele de ucenicie și unul referitor la condițiile-cadru pentru ucenicii la nivel de 
sistem. 

 Legislație în vigoare: 

- Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată,cu modificările și 
completările ulterioare; 

- HG nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 164/2017 din 10 iulie 2017 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 
superior16. 

 

În cadrul Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă (ANOFM) are în atribuțiile sale servicii care se adresează șomerilor și agenților economici, 
principalul său obiectiv fiind creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și implicit scăderea ratei 
șomajului. Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele 
ANOFM erau înregistrate, la 27 octombrie 2017, un număr de 32.654 locuri de muncă vacante, iar din 
luna noiembrie a.c. vor începe 173 de programe de formare profesională,  la nivel naţional, pentru un 
număr de 3.136 persoane care vor putea participa la cursurile gratuite.  

Programul de Guvernare 2017-2020, la secțiunea „Șanse reale pentru tineri”, face referire la 
„Implementarea programului Garanția pentru Tineret” sursa de finanțare fiind Programul Operațional 
Capital Uman. Printre măsurile  propuse se numără și acordarea subvenției lunare de 250 euro, pe o 
perioadă de 1-3 ani, pentru angajatorii care organizează programe de ucenicie, formare profesională la 
locul de muncă17. Formarea profesională prin ucenicie cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică, 

                                                 
16Publicată în Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017. Conform acestei legi, 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. 
Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul şi 
nu poate fi mai mică de 12 de luni şi mai mare de 36 luni. De asemenea, angajatorul care încheie un contract de stagiu cu 
absolvenți de învățământ superior, în condițiile prezentei 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 condiţiile prezentei legi. 
Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de 
stagiu. 
17Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia 
o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei 
persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării 
profesionale. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie se face în condiţiile 
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în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, 
după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupaţie. În anul 2017, până la data de 15 octombrie, 
conform datelor furnizate de ANOFM, s-au încheiat 65 de contracte de ucenicie. 

În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a publicat pentru consultare 
publică ghidurile solicitantului aferente schemelor naționale de finanțare a programelor de ucenicie și 
stagii. Activitățile care vor fi finanțate în contextul acestor apeluri de proiecte sunt cele care încurajează 
participarea tinerilor la programe de ucenicie la locul de muncă18și la programe de stagii prin acordarea de 
sprijin financiar angajatorilor. Bugetul disponibil alocat acestor programe de finanțare este de peste 100 
milioane euro, iar depunerea proiectelor se va realiza în sistem electronic. Participarea la programe de 
ucenicie și/sau la programe de stagii este susținută prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor, pe o 
durată de 12 luni, în vederea organizării unor astfel de scheme, la care se adaugă 6 luni pentru 
monitorizarea efectelor generate de proiect, în vederea asigurării sustenabilității sale.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Carmen Denisa Ion 

30 octombrie 2017 

                                                                                                                                                                            
respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare 
la ucenicie şi la contractul individual de muncă. 
18Ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, 
fiind organizată conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Se organizează pentru calificările 
stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din România, pentru care există 
standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale. Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă 
cuprinde pregătirea teoretică și pregătirea practică sau numai pregătirea practică. 


