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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 
Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  

Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale  

În luna noiembrie 2013, Parlamentul României a aprobat Legea nr. 335/2013 privind efectuarea 

stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. În luna decembrie 2013 a avut loc publicarea 

Legii nr. 335/2013 în Monitorul Oficial nr. 776. 

 

Proiectul de act normativ vizează adaptarea legislaţiei româneşti la cerinţele UE în materie de 

stagii pentru absolvenţi în vederea facilitării tranziţiei tinerilor din sistemul educaţional către 

piaţa muncii, cu accent pe: 

 promovarea accesului tinerilor absolvenţi de învăţământ superior pe piaţa muncii către un 

loc de muncă decent şi durabil corespunzător studiilor absolvite; 

 condiţii bune de muncă şi de consolidare a formării profesionale;  

 reglementarea condiţiilor minime care caracterizează un stagiu ca fiind de calitate - 

definirea obiectivelor profesionale; durată rezonabilă; protecţie socială şi remuneraţie 

adecvată; drepturi şi obligaţii ferme pentru toate părţile implicate prin încheierea de 

acorduri contractuale în care sunt implicate întreprinderile, dar şi serviciile publice de 

ocupare.   

Precizăm că la elaborarea proiectului de act normativ s-au avut în vedere: 

- iniţiativa emblematică „Tineretul în mişcare”1, care propune, printre altele, să îmbunătăţească 

calitatea, atractivitatea şi capacitatea de adaptare a învăţământului superior şi să promoveze o 

ameliorare cantitativă şi calitativă a mobilităţii şi a capacităţii de inserţie profesională a 

tinerilor absolvenţi. Această inițiativă propune, de asemenea acţiuni privind acumularea 

primei experienţe de muncă prin stagii pentru o mai bună adaptare a tinerilor la cererea de 

pe piaţa forţei de muncă.  

- la elaborarea proiectului de lege s-a avut în vedere corelarea acestuia cu prevederile art. 31, 

alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 53/2003 - Codului Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, referitoare la stagiu „Modalitatea de efectuare a stagiului se 

reglementează prin lege specială”.  

 

Comisia Europeană a recunoscut importanţa stagiilor pentru piaţa muncii europene şi  a 

considerat că este nevoie să fie abordată şi problematica calităţii stagiilor. Ca răspuns, iniţiativa 

emblematică a strategiei Europa 2020 „Tineretul în mişcare”, iniţiată în 2010, a anunţat intenţia 

Comisiei de a propune un cadru de calitate pentru stagii care să includă dimensiunea 

transnaţională a acestora, rolul partenerilor sociali şi aspecte legate de responsabilitatea socială a 

întreprinderilor. În conformitate cu acest angajament, statele membre, în cadrul concluziilor 

Consiliului din iunie 2011 privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, au invitat 

                                                 
1 COM(2010) 477 final, 15.9.2010. 
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Comisia să ofere orientări cu privire la condiţiile favorabile unor stagii de înaltă calitate prin 

intermediul unui cadru de calitate pentru stagii.2Luând în considerare faptul că asigurarea unor 

de stagii de calitate necesită implicarea tuturor actorilor relevanţi, în primul rând întreprinderi, 

dar şi autorităţi naţionale, parteneri sociali şi reprezentanţi ai tinerilor şi ai stagiarilor, Direcţia 

Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune a Comisiei Europene, a 

elaborat un document de lucru al serviciilor Comisiei Europene intitulat „Cadru de calitate 

pentru stagii”. Pentru promovarea stagiilor de bună calitate ar trebui să se aibă în vedere 

următoarele elemente: 

 încheierea unui acord de stagiu;  

 definirea obiectivelor profesionale şi didactice, îndrumare şi orientare; 

 recunoaşterea adecvată a stagiului;  

 durata rezonabilă a stagiului; 

 protecţia socială şi remuneraţia adecvată a stagiarilor; 

 transparenţa informaţiei privind drepturile şi obligaţiile.  

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice reglementează punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de 

învățământ superior, şi cuprinde următoarele capitole:  

 CAPITOLUL I - Dispoziţii generale 

 CAPITOLUL II – Organizarea perioadei de stagiu 

 CAPITOLUL III – Procedura de evaluare a stagiarului 

 CAPITOLUL IV – Constituirea comisiei de evaluare/de soluționare a contestațiilor 

 CAPITOLUL V – Finanțarea stagiului 

 CAPITOLUL VI - Dispoziţii finale 

 

 

2. Schimbări preconizate 

 

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale cuprinde următoarele aspecte: 

- stagiul se realizează de către absolvenții de învățământ superior care au promovat examenul de 

licență și care la debutul în profesie se angajează cu contract individual de muncă pe un post 

corespunzător specializării absolvite, denumiți în continuare stagiari; 

- efectuarea stagiului se realizează în baza contractului de stagiu, anexă la contractul individual 

de muncă. Fac excepție absolvenții de învățământ superior: 

 care dovedesc că anterior absolvirii au desfăşurat, potrivit legii, pe o perioadă de 6 

luni, activitate profesională în acelaşi domeniu ocupaţional pentru care se 

efectuează stagiul; 

 pentru care exercitarea profesiei este reglementă prin legi speciale.  

- stagiul se organizează de către angajatorii care se regăsesc în situațiile revăzute la art. 14 din 

Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- angajatorii au obligația să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi au sediul, locurile de muncă vacante care 

pot fi ocupate de către absolvenții de învățământ superior; 

- agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au 

obligaţia de a comunica  locurile de muncă vacante pentru a fi ocupate de către absolvenții de 

învățământ superior. 

 

CAPITOLUL II - Organizarea perioadei de stagiu 

- perioada de stagiu se desfășoară și se realizează pe baza programului de activități elaborat de 

                                                 
2 Concluziile Consiliului 11838/11 „Promovarea ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor pentru a realiza 

obiectivele Strategiei Europa 2020” 
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către conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul și este aprobat de 

către angajator; 

- la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul, pe 

baza obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în programul de activități, angajatorul 

stabilește criteriile de evaluare a activității stagiarului. Acestea se aduc la cunoștința stagiarului 

la începutul perioadei de stagiu odată cu programul de activități; 

- pentru coordonarea activităţii stagiarului, angajatorul desemnează un mentor care este salariat 

al angajatorului;  

- atribuţiile, drepturile şi obligaţiile mentorului în raport cu activitatea de coordonare a activităţii 

stagiarului se stabilesc în condiţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, prin act adiţional la contractul individual de muncă al persoanei desemnate de 

angajator pentru a îndeplini funcţia de mentor; mentorul are următoarele obligaţii:  

 coordonează activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de stagiu; 

 propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate stagiarului; 

 supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat de 

stagiar; 

 este membru în comisia de evaluare; 

- desfășurarea activității de coordonare a mentorului se include în programul normal de lucru al 

acestuia; 

- evaluarea activității stagiarului se face de către comisia de evaluare; comisia de evaluare 

întocmește, în conformitate cu art. 8 alin. (1) din lege, referatul de evaluare;  

- în vederea evaluării, stagiarul întocmește, în conformitate cu prevederile art. 11 din lege, 

raportul de stagiu pe care îl înaintează conducătorului compartimentului în care își desfășoară 

activitatea. 

 

CAPITOLUL III - Procedura de evaluare a stagiarului cuprinde următoarele: 

- evaluarea activităţii stagiarului se face cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de 

stagiu, de către comisia de evaluare; 

- pentru completarea referatului de evaluare comisia de evaluare: 

a) analizează raportul de stagiu întocmit de stagiar și, după caz, raportul întocmit de mentor 

în situația prevăzută la art. 9 alin. (1) din lege; 

b) notează criteriile de evaluare a activităţii stagiarului; Notarea criteriilor de evaluare a 

activității stagiarului se face pe baza analizei gradului de realizare a obiectivelor şi a 

indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi al stagiarului; 

c) stabileşte calificativul de evaluare; 

d) hotărăște dacă stagiarul a promovat sau nu evaluarea; 

e) face propuneri cu privire la eliberarea certificatului/adeverinţei de finalizare a stagiului. 

- la propunerea comisiei de evaluare, sau, după caz, comisiei de soluționare a contestațiilor, 

angajatorul eliberează beneficiarului de stagiu un certificat sau, după caz, o adeverință de 

finalizare a stagiului, vizat/vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază 

teritorială îşi are sediul angajatorul; 

- la solicitarea persoanei care a avut statut de stagiar, angajatorul este obligat să elibereze orice 

document referitor la activitatea desfăşurată de stagiar pe perioada efectuării stagiului. 

CAPITOLUL IV – Constituirea comisiei de evaluare / de soluționare a contestațiilor 
cuprinde următoarele: 

- comisia de evaluare, respectiv de soluționare a contestațiilor este compusă din 3 membrii și 

are un secretar; 

- comisia de evaluare, respectiv de soluționare a contestațiilor se constituie prin decizie a 

angajatorului, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înaintea desfășurării evaluării. 

CAPITOLUL V - Finanțarea stagiului 

Finanțarea stagiului se poate face din:  

- fondurile proprii ale angajatorilor; 

- bugetul asigurărilor de şomaj, în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului 
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asigurărilor sociale de stat, la cererea angajatorilor; 

- sponsorizări ale unor persoane fizice/juridice în condiţiile respectării Legii nr. 32/1994 

privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare;  

- fonduri structurale europene.  

 

 

CAPITOLUL VI - Dispoziţii finale 

- agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti ţin 

evidenţa angajatorilor la care se efectuează stagiul şi care îşi au sediul în raza lor 

teritorială; 

- monitorizarea desfășurării stagiului se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin direcţia de specialitate. 

 

3. Alte informaţii  

 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

 

1. Impactul macroeconomic 

 

Prin adoptarea noului cadru legislativ se estimează: 

- reducerea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi 

de studii superioare; 

- îmbunătăţirea legăturilor între instituţiile statului cu 

atribuţii privind piaţa muncii şi angajatori; dintre 

cererea şi oferta de forţă de muncă; 

- asigurarea necesarului de forță de muncă calificată, 

de calitate, în funcţie de cerinţele proprii ale 

angajatorilor; 

- valorificarea cu maximă eficienţă a fondurilor 

europene de tip FSE pentru facilitarea tranziţiei 

tinerilor din sistemul educaţional către piaţa muncii 

şi prin reducerea segmentării pieţei muncii. 

 

1^1. Impactul asupra mediului                      

concurenţial şi domeniului  

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect.  

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

 

Proiectul de act normativ va contribui la asigurarea 

necesarului de forță de muncă calificată, de calitate, 

în funcţie de cerinţele proprii ale angajatorilor 

precum şi de resurse financiare, la cerere, din fonduri 

europene, bugetul asigurărilor pentru şomaj, 

sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice 

pentru perioada de stagiu. 

 

 

 

3. Impactul social 

 

 

 

 

Implementarea prevederilor prezentei legi va 

conduce la: 

- reducerea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi 

de studii superioare; 

- redresarea pieţei muncii şi îmbunătăţirea ratei de 
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ocupare, precum și a situaţiei în rândul tinerilor. 

 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

5. Alte informaţii 

 

 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

 pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

    (i)  impozit pe profit 

    (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

    (i)  impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

    (i)  contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

    (i)  cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

    (i)  cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:   

    (i)  cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat  

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informaţii 

 

      

 

Secţiunea a 5-a 
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Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate 

în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor „Tineretul în 

mișcare” - O inițiativă de eliberare a potențialului 

tinerilor de a realiza o creștere inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea 

Europeană; 

 

- Documentul de lucru al serviciilor comisiei 

Europene intitulat „Cadru de calitate pentru 

stagii”. 

 

6. Alte informaţii 

 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 

cu care a avut loc consultarea, precum şi 

a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de consultare 

a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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elaborarea proiectelor de acte normative 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

    a) Consiliul Legislativ 

    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

    c) Consiliul Economic şi Social 

    d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării 

Consiliului Economic şi Social și Consiliului 

Legislativ. 

6. Alte informaţii 

 

Proiectul de hotărâre a fost dezbătut în şedinţa 

Comisiei de dialog social de la nivelul 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice din data de …………….. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ a fost supus procedurii 

stabilite de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare, fiind afişat 

pe pagina de internet a Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice.  

 

2. Informarea societăţii civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informaţii 

 

Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate 
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Faţă de cele prezentate mai sus, supunem aprobării Guvernului prezentul proiect de 

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 

privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. 

 

 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE 

ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

 

MARIANA CÂMPEANU 

 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU DIALOG SOCIAL 

 

DOINA ADRIANA PANĂ 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

                     

                        

                 VICEPRIM – MINISTRU 

 

 MINISTRUL INTERIMAR AL FINANŢELOR 

PUBLICE 

 

VICTOR-VIOREL PONTA 

 

 

 

 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 

 

 

LIVIU VOINEA 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

 

 

 

REMUS PRICOPIE 

 

 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR, 

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI 

DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ 

 

MIHNEA COSMIN COSTOIU 

 

 

   MINISTRUL INTERIMAR AL ECONOMIEI 

 

 CONSTANTIN NIȚĂ 

 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU 

ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, 

MEDIU DE AFACERI ȘI TURISM 

 

  MARIA GRAPINI 

 

 

 

                            

MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE 

 

 

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI  

 

 

ROBERT - MARIUS CAZANCIUC 


