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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.855/2013. 
 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ 

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale: 

 

Programul de Guvernare 2017 – 2020 aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017 

pentru acordarea încrederii Guvernului subliniază: ”Crearea de noi locuri de muncă, creșterea 

gradului de ocupare, mai ales în rândul tinerilor, astfel încât aceștia să poată avea o viață 

profesională și personală împlinită, pot fi realizate numai printr-un învățământ ancorat în 

realitățile pieței muncii, care, pe lângă competențele profesionale, pune accent pe spiritul 

antreprenorial și competențele socio-emoționale, precum și prin promovarea învățării pe tot 

parcursul vieții. 

La secțiunea ”Șanse reale pentru tineri” Programul de Guvernare face referire la 

”Implementarea programului Garanția pentru Tineret” (număr de tineri potențiali beneficiari 

400.000 cu vârste între 16 și 24 de ani, sursa de finanțare Programul Operațional Capital Uman, 

implementare 2017 – 2020). Printre măsurile  propuse se numără: 

 acordarea subvenției lunare de 1125 lei (contravaloarea a 250 de euro), pe o perioadă de 

1-3 ani, pentru angajatorii care organizează programe de ucenicie. 

Ca urmare, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Guvernul României a aprobat în 

luna martie 2017, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005  

privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 

absolvenţii de învăţământ superior, care a fost trimis pentru dezbatere la Parlamentul României. 

În Monitorul Oficial  nr. 544 din 11 iulie 2017 a fost publicată Legea nr. 164  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 superior. 

Potrivit dispozițiilor art. VI din Legea 164/2017 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 superior, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, a acestei legi Ministerul Muncii și Justiției Sociale va modifica în mod 

corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de 

muncă. 

Modificările aprobate prin legea 164/2017 fac referire la următoarele aspecte: 

 stabilirea duratei contractului de ucenicie în funcţie de nivelul de calificare pentru care 

urmează să se pregătească ucenicul: 

 ” a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru 

dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 
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    b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru 

dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3; 

    c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru 

dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.” 

 organizarea uceniciei la locul de muncă ”pentru nivelurile de calificare 2, 3 şi 4, stabilite 

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului 

naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare.” 

 finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă  din ,,fonduri europene 

structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor 

pentru şomaj”, potrivit articolului nr. 16 alineatul (1), litera c); 

 abrogarea  articolului 16 alineatul (1), litera d); 

 majorarea sumelor de bani acordate angajatorului care încheie un contract de ucenicie; 

potrivit articolului 16, alineatul (2), „Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în 

condiţiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a 

contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1125 lei/lună, acordată din bugetul 

asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.” 

Implementarea modificărilor aprobate prin Legea nr. 164/2017 necesită modificarea și 

completarea  HG nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. 

 

 

2. Schimbări preconizate: 

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 855/2013 vizează: 

o modificarea alineatului (1) al articolului 18 pe aspectele ce țin de durata minimă a 

programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore de 

pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practică, pe niveluri de calificare respectiv: 

                                                 a) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare; 

                                                 b) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare; 

                                                 c) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare. 

o modificarea articolului 32 privind finanţarea formării prin ucenicie la locul de muncă, din 

fonduri europene structurale şi de investiţii se realizează în conformitate cu prevederile 

Ghidului solicitantului și a regulilor de eligibilitate, în vigoare la data încheierii 

contractului de ucenicie, cu respectarea condițiilor finanțatorului; 

o modificarea Anexei 7 ”Registrul angajatorilor de ucenici” prin introducerea unei coloane 

distincte în care să fie cuprinse informații referitoare la sursa de finanțare;  

o în tot cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 

privind ucenicia la locul de muncă, aprobate  prin Hotărârea Guvernului Nr. 855/2013: 

-  sintagma ”Legea nr. 571/2003” se înlocuiește cu sintagma: ”Legea nr. 227/2015”, 

deoarece Legea nr. 571/2003 a fost abrogată; 

- sintagma ”Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice” se  

înlocuieşte cu sintagma ”Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale”. 

 

3. Alte informaţii 
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Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1. Impact macro-economic   

11. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului ajutoarelor 

de stat: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Impact asupra mediului de afaceri Investițiile în formarea profesională de tip ucenicie 

la locul de muncă pentru dezvoltarea competențelor 

sunt esențiale pentru a stimula creșterea economică 

și competitivitatea deoarece competențele 

determină capacitatea României de a crește 

productivitatea.  

Pe termen lung, competențele obținute prin 

ucenicie la locul de muncă pot stimula inovarea și 

creșterea economică și  pot da valoare adăugată 

producției în cadrul lanțului valoric. 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

  

22. Impactul asupra întreprinderilor 

mici și mijlocii 

Prin proiectul de act normativ se anticipează o 

îmbunătățire a calității forței de muncă in cadrul 

IMM-urilor,  în condițiile în care IMM nu dispun de 

forța financiară necesară pentru a  califica forța de 

muncă. 

3. Impact social 

 

Prin proiectul de act normativ se anticipează 

utilizarea eficientă a fondurilor europene prin 

programe de ucenicie.    

4. Impact asupra mediului Nu este cazul. 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

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 patru ani Media  

pe cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 
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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 

      

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  Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ (acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a prezentului act normativ): 

Nu este cazul. 

a) acte normative care se modifică sau se 

abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 

prezentului act normativ; 

Nu este cazul. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

Nu este cazul. 

11. Compatibilitatea prezentului act normativ 

cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect 
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2. Conformitatea prezentului act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene  

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente, 

făcându-se referire la un anume acord, o 

anume rezoluţie sau recomandare 

internaţională ori la alt document al unei 

organizaţii internaţionale: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţiile 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 

cu care a avut loc consultarea precum şi 

a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

prezentului act normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia 

în care prezentul 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 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 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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permanente 

5. Informaţii privind avizarea de către:  

a) Consiliul Legislativ Proiectul  de act normativ urmează a fi avizat de 

Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social Proiectul  de act normativ urmează a fi avizat de 

Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei   

e) Curtea de Conturi  

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării prezentului act 

normativ 

S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată.                                          

2. Informarea societăţii civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării prezentului act 

normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informații Nu este cazul 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

prezentului act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau  extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
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Faţă de cele prezentate, supunem aprobării Guvernului prezentul proiect de  Hotărâre pentru 

modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 

privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013. 

 

 

 

 

 

Ministrul muncii și justiției sociale  

 

Lia-Olguţa VASILESCU 

 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

Viceprim-ministru, 

Ministrul dezvoltării regionale, 

administraţiei publice şi fondurilor 

europene 

 

Sevil SHHAIDEH 

 

Ministrul delegat pentru fonduri europene 

 

                                      

 

Rovana PLUMB 

 

 

 

Ministrul finanțelor publice 

 

Ionuţ MIŞA 

 

 

 

 

Ministrul justiției 

 

Tudorel TOADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


