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PROIECT  DE  OPINIE 

asupra Propunerii de Recomandare a Consiliului  

privind un Cadru european pentru programe de  

ucenicie de calitate și eficace 

 

 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 

art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu propunerea de Recomandare a Consiliului 

privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și 

eficace – COM (2017) 563, pentru examinarea fondului. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa din data de 7 noiembrie 2017.                                              

 La discuţii a participat d-na Carmen Briciu, consilier, din partea 

Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.  

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că propunerea vine în contextul politic al 

Declarației de la Roma din 25 martie 2017, în care liderii europeni s-au angajat 

să acționeze în direcția unei Uniuni „în care tinerii primesc cea mai bună 

educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe întregul 

continent”.  

Inițiativa propusă este, de asemenea, o urmare la Comunicarea din 2016 

privind Investiția în tinerii Europei, în care Comisia și-a anunțat intenția de a 
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propune un astfel de cadru pentru stagii de ucenicie. Ea se bazează pe 

contribuții importante din partea partenerilor sociali europeni. 

Recomandarea Consiliului face parte din Noua agendă pentru competențe 

în Europa, lansată în iunie 2016, prin care se urmărește îmbunătățirea calității 

și relevanței formării de competențe, iar printre priorităţi este educația și 

formarea profesională care să devină cu adevărat prima opțiune pentru un 

număr mai mare de persoane. Este de dorit să se pună accent pe absorbția de 

către IMM-uri a unui număr cât mai mare de ucenici, care în multe țări s-a 

dovedit a fi un factor esențial de succes. Recomandarea  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.  

Astfel, recomandarea identifică 14 criterii esențiale pe care statele 

membre și părțile interesate ar trebui să le utilizeze pentru a elabora stagii de 

ucenicie de calitate și eficace.  

Recomandarea vizează șapte criterii referitoare la condițiile de învățare și 

de muncă,  pentru a asigura calitatea și eficacitatea programelor de ucenicie. 

Acestea sunt: (1) contractul scris; (2) rezultatele învățării; (3) sprijinul 

pedagogic; (4) practica la locul de muncă; (5) remunerarea și/sau 

compensarea; (6) protecția socială; (7) condiții de muncă, de sănătate și de 

siguranță. 

Totodată, recomandarea vizează și alte șapte criterii referitoare la 

condițiile-cadru care trebuie create pentru a sprijini instituirea și funcționarea 

programelor de ucenicie de calitate și să fie eficiente: (8) cadrul de 

reglementare; (9) implicarea partenerilor sociali; (10) sprijinul pentru 

întreprinderi; (11) parcursul profesional flexibil și mobilitatea; (12) orientarea 

profesională și sensibilizarea; (13) transparența; (14) asigurarea calității și 

monitorizarea parcursului profesional al absolvenților. 

Referitor la principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii s-a 

precizat că acestea sunt respectate întrucât această recomandare propune 

existența unor programe de ucenicie de calitate și eficiente, pe baza cărora să 

se obțină o combinație de competențe profesionale specifice, de experiență și 

învățare la locul de muncă, precum și de competențe-cheie, facilitând intrarea 
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tinerilor pe piața muncii, precum și evoluția în carieră a adulților și tranziția 

către încadrarea în muncă. Precizăm că la nivel național a fost aprobat cadrul 

legislativ privind ucenicia la locul de muncă în care se regăsesc elementele 

propuse prin acest document european, respectiv cele șapte criterii pentru 

învățare și condiții de muncă precum și criteriile pentru condițiile-cadru. 

 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării documentului 

supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi 

pentru, întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei 

pentru afaceri europene. 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Csép Éva Andrea 

        

           

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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