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Argument General
Ca măsură de reducere a ratei șomajului în rândul tinerilor absolvenți cu studii superioare, Ministerul
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a elaborat un proiect de act
normativ care reglementează modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenții de învățământ
superior la debutul în profesie, în scopul asigurării tranziției de la sistemul de educație la piața
muncii, în vederea integrării socio-profesionale.
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), în calitate de reprezentant
legitim al studenților, consideră oportună o astfel de inițiativă legislativă, însă pentru consideră ca
aceasta va fi eficientă doar în cazul asigurării condițiilor de calitate a stagiilor și garantării protecției
sociale a studenților.
Într-un document de lucru al Serviciilor Comisiei Europene, numit ”Cadru de calitate pentru stagii”1,
este specificat faptul că stagiile ar putea juca un rol cheie în creșterea accesului tinerilor pe piața
muncii, realizând tranziția de la cunoștințele teoretice, dobândite pe parcursul educației, la
aptitudinile și competențele necesare la locul de muncă, îmbunătățind astfel șansele tinerilor de a
găsi un loc de muncă, însă totodată se atrage atenția asupra faptului că îndeplinirea acestui rol este
strâns legată de calitatea stagiilor și implicarea partenerilor sociali.
În acest context, după analiza proiectului de act normativ elaborat de MMFPSPV, ANOSR recomandă
introducerea următoarelor amendamente:

Articol iniţial

Propunere de modificare

Argument

Art. 14 Evaluarea activității
stagiarului se realizează prin
acordarea unui calificativ, pe
baza:
a) analizei gradului de realizare
a obiectivelor și indicatorilor de
performanță stabiliți;
b) aprecierii nivelului de
dobândire a competențelor și
deprinderilor practice necesare
pentru
exercitarea
unei
ocupații din domeniul în care
acesta a efectuat stagiul.

Art. 14 Evaluarea activității
stagiarului se realizează prin
acordarea unui certificat de
recunoaștere, pe baza:
a) analizei gradului de realizare
a obiectivelor și indicatorilor de
performanță stabiliți;
b) aprecierii nivelului de
dobândire a competențelor și
deprinderilor practice necesare
pentru exercitarea unei ocupații
din domeniul în care acesta a
efectuat stagiul.

Considerăm extrem de importantă
înlocuirea recunoașterii stagiilor de
la
oferirea
de
calificative
”corespunzător”
sau
”necorespunzător” (forma propusă
de MMFPSPV în proiectul de lege),
cu recunoașterea stagiului prin
eliberarea unui certificat care să
precizeze durata și conținutul
didactic al stagiului, sarcinile
îndeplinite, precum și cunoștințele,
abilitățile
și
competențele
dobândite, datorită faptului că forma
propusă de MMFPSPV nu oferă o
recunoaștere relevantă a stagiului ca

formă
didactică
de
formare
profesională a stagiarilor și nu
urmărește eficient gradul de
îndeplinire a obiectivelor a stagiului,
oferind o perspectivă limitată și
superficială
a
angajatorului,
perspectivă care de multe ori poate
fi subiectivă. Totodată, având în
vedere posibilitatea de realizare a
stagiului o singură dată după fiecare
formă de învățământ superior
absolvită, considerăm ca modul de
evaluare și recunoaștere a stagiului
prin forma propusă de MMFPSPV
poate duce la abuzuri majore din
partea
angajatorului,
afectând
evoluția profesională ulterioară a
stagiarului. Pe lângă aceasta,
oferirea unei recunoașteri în care
este prezentată detaliat experiența
stagiarului și cunoștințele, abilitățile
și competențele dobândite va
încuraja recunoașterea stagiului de
către alți angajatori atât la nivel
național, cât și internațional, în
conformitate cu polticile și strategiile
UE legate de inserția tinerilor pe
piața muncii.

Art. 3 În sensul prezentei legi,
termenii și expresiile de mai jos
au următoarele semnificații:
f) vechime în specialitate a
stagiarului reprezintă perioada
în care acesta a desfășurat
activitatea în baza contractului
individual
de
muncă
și
contractului
de
stagiu,
practicând o ocupație ce
corespunde calificării obținute
prin studiile de învățământ
superior, și în urma evaluării
activității a obținut calilificativul
”corespunzător”.

Art. 3 În sensul prezentei legi,
termenii și expresiile de mai jos
au următoarele semnificații:
f) vechime în specialitate a
stagiarului reprezintă perioada
în care acesta a desfășurat
activitatea în baza contractului
individual
de
muncă
și
contractului
de
stagiu,
practicând o ocupație ce
corespunde calificării obținute
prin studiile de învățământ
superior. și în urma evaluării
activității a obținut calilificativul
”corespunzător”.

Considerăm că stagiile trebuie
percepute ca perioade de formare
didactică și profesională desfășurată
direct la locul de muncă, ci nu
perioade de testare a abilităților și
competențelor pe care absolvenții le
au. În acest sens, corolat cu ideea
recunoașterii perioadei de stagiu
prin acordarea unui certificat care să
prezinte activitatea și aptitudinile
dezvoltate
ale
stagiarului
în
detrimentul
în
detrimentul
calificativelor
restrictive
”corespunzator”
și
”necorespunzator”, considerăm că
toate experiențele stagiarilor care

Art.
18
(2)
Evaluatorul
întocmește
raportul
de
evaluare
și
stabilește
calificativul
de
evaluare
”corespunzator”
sau
”necorespunzator”
Art. 25 (1) La finalul perioadei
de stagiu când evaluarea s-a
finalizat
cu
calificativul
”necorespunzător”, contractul
individual de muncă poate
înceta
exclusiv
printr-o
notificare scrisă fără preaviz, la
inițiativa oricăreia dintre părți
fără a fi necesară motivarea
acesteia.
(2) În situația în care un stagiar
a
obținut
calificativul
”necorespunzător” și i-a încetat
contractul individual de muncă,
angajatorul mai poate încadra,
o singură dată pe același post,
un absolvent de învățământ
superior care să efectueze
stagiu în baza unui contract de
stagiu, anexă la contractul
individual de muncă, în
condițiile prezentei legi.
Art. 41 În termen de 90 de zile
de la data publicării prezentei
legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Ministerul
Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice
elaborează și supune spre
aprobare Guvernului României
normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor prezentei
legi.

finealizează cu succes stagii ce
corespund calificării obținute prin
studiile de învățământ superior
trebuie recunoscute ca vechime în
specialitate.
Art.
18
(2)
Evaluatorul Pentru corelare cu modificare de la
întocmește raportul de evaluare Art. 15
și redactează certificatul de
recunoaștere

Eliminat

Pentru coerență și concordanță cu
modificarea propusă la Art. 15

Art. 41 În termen de 90 de zile
de la data publicării prezentei
legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Ministerul
Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice
elaborează și supune spre
aprobare Guvernului României
normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor prezentei
legi, alături de un act adițional
privind normele de calitate a
stagiilor.

Considerăm importantă elaborarea
unui act adițional privind normele
de calitate a stagiilor, prin
conslutarea
angajatorilor,
instituțiilor de învățământ superior și
partenerilor sociali, pentru a se
asigura stagii de înaltă calitate, care
să atingă obiectivele pentru care au
fost create. Suntem de părere că un
existența unui astfel de document ar
oferi girul formal al calității stagiului
și va contribui la îndeplinirea cu brio
a obiectivelor acestuia, protejând
stagiarul de stagii de o calitate
îndoielnică pe care trebuie să le
finalizeze pentru a nu plăti costurile
imputate de formarea sa. De

Art. 5 (1) Perioada de stagiu se
desfășoară pe baza unui
program aprobat de angajator,
la propunerea conducătorului
compartimentului în care își
desfășoară activitatea stagiarul.

Art. 5 (1) Perioada de stagiu se
desfășoară pe baza unui
program aprobat de angajator,
la propunerea conducătorului
compartimentului în care își
desfășoară activitatea stagiarul,
care în prealabil s-a consultat
cu o facultate de profil di
România și are semnat un
acord în acest sens.

asemenea, considerăm ca lipsa unui
astfel de document va lăsa loc de
interpretări în ceea ce privește
calitatea stagiilor și va duce la situații
în care vor exista diferențe majore
de calitate între stagiile diferitor
companii.
În documentul Serviciilor Comisiei
Europene se constată faptul că
stagiile care implică doar stagiarul și
angajatorul sunt de cele mai multe
ori lipsite de un conținut bine definit.
Implicarea instituțiilor de învățământ
superior în elaborarea obiectivelor și
conținutului didactic al stagiilor,
pentru creșterea calității stagiilor în
sensul formării profesionale a
stagiarilor
este
extrem
de
importantă pentru asigurarea unor
stagii de calitate cu rol în formarea
didactică
și
profesională
a
stagiarului.

Art. 3 În sensul prezentei legi, Art. 3 În sensul prezentei legi, Considerăm necesară dezvoltarea de
termenii și expresiile de mai jos termenii și expresiile de mai jos mecanisme prin care absolvenții
universităților
din
Uniunea
au următoarele semnificații:
au următoarele semnificații:
Europeană pot accesa stagiile în
a) stagiarul este salariatul, a) stagiarul este salariatul, aceleași condiții ca studenții români,
absolvent
de
învățământ absolvent al unei instituții de în scopul creșterii atractivității pieței
superior
din muncii din România pentru tinerii
superior angajat la debutul în învățământ
România sau altă țară din din UE
profesie cu contract individual
Uniunea Europeană, angajat la
de muncă, care desfășoară în debutul în profesie cu contract
baza unui contract de stagiu, individual de muncă, care
activități pentru consolidarea desfășoară în baza unui contract
cunoștințelor și dezvoltarea de stagiu, activități pentru
abilitășilor specifice ocupațiilor consolidarea cunoștințelor și
ce pot fi practicate pe piața dezvoltarea abilitășilor specifice
ocupațiilor ce pot fi practicate
muncii în concordanță cu
pe piața muncii în concordanță
specializarea obținută
în cu specializarea obținută în
învățământul superior.
învățământul superior.

