PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ
privind îmbunătățirea cadrului de funcționarea a uceniciei la locul de muncă
1. INSTITUȚIA INIȚIATOARE
Ministerul Muncii și Justiției Sociale

2. FORMULAREA PROBLEMEI
Propunerea de politică publică privind îmbunătățirea cadrului de funcționarea a uceniciei la locul
de muncă vizează creșterea accesului la formare profesională și la oferte de angajare a tinerilor
aflați în căutarea unui loc de muncă în scopul integrării durabile pe piața muncii. Propunerea de
politică a fost formulată pornind de la “Raportul de evaluare a politicilor publice in domeniul
tineretului, cu accent pe ucenicie”, raport realizat de Asociația Centrul de Resurse Economice și
Educație pentru Dezvoltare, în cadrul proiectului “Tinerii au prioritate pe agenda publică!”,
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014-2020, axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, obiectivul specific
1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce
optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu
SCAP (Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020). Totodată, formularea
politicii publice alternative se bazează pe documentele elaborate în cadrul celor 5 workshopuri
organizate în cadrul proiectului, pe baza discuțiilor avute în cadrul Forumului Tinerilor Ucenici,
organizat în Piatra Neamț în perioada 1-3 martie 2019, pe baza recomandărilor primite de la
agențiile județene de ocupare și formare profesională, cât și pe baza concluziilor întâlnirilor cu
tinerii din cadrul Centrului de Participare Activă.

Opțiunile asupra cărora ne-am concentrat au fost elaborate pornind de la o serie de probleme și
provocări cu care se confruntă sistemul de ucenicie din România, probleme evidențiate de o
serie de studii și rapoarte naționale și internaționale, pe baza programelor și strategiilor
elaborate și analiza documentelor elaborate în cadrul proiectului, menționate anterior.
Sintetizând, aceste probleme sunt:

-

insuficienta cunoaștere a cadrului care reglementează ucenicia la locul de muncă

-

lipsa de atractivitate a programelor de ucenicie în rândul angajatorilor

-

interesul scăzut în rândul tinerilor pentru programele de ucenicie

-

cooperarea insuficientă între actorii relevanți de care depinde succesul programelor de
ucenicie (standarde și calificări, oferta de formare, serviciile de consiliere)

-

contextul socio-economic în care cererea de forță de muncă calificată a crescut (șomajul
înregistrat fiind de sub 3%)

Studiile realizate în domeniul ocupării forței de muncă, în general, și în rândul tinerilor, în
particular, evidențiază că România este una dintre țările care se plasează la indicatorii privind
ocuparea forței de muncă sub media europeană și că există un număr relativ mare de tineri care
nu sunt nici angajați, nici înscriși în sistemul de învățământ sau formare profesională (NEETs1).
Astfel, România s-a plasat la nivelul anului 2017 pe locul 5 din Uniunea Europeană, cu 19,3%, la
proporția tinerilor între 18-24 de ani care nu erau angajaţi, nu erau la şcoală şi nici nu luau parte
la un sistem de formare profesională, iar în anul 2018, potrivit datelor EUROSTAT2, România
ajunge pe locul 4 cu 20,6%.
În ciuda eforturilor depuse de autoritățile din România pentru implementarea unor măsuri
menite să asigure atingerea țintelor strategiei Europa 2020 mulți indicatori nu s-au realizat, lucru
ce necesită evaluarea și actualizarea documentelor programatice elaborate. Dintre strategiile
care urmăresc creșterea oportunităților tinerilor privind accesul la educație și la ocuparea unui
loc de muncă cele mai importante sunt: Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
2014 – 2020, Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 20162020 și Strategia Națională de Învățare pe tot Parcursul Vieții 2015-2020. Elaborarea strategiilor
menționate anterior s-a făcut și pentru a răspunde recomandărilor specifice de țară, respectiv:
„Să se asigure creșterea calității și a accesului la învățământul profesional și tehnic, la ucenicii, la
învățământul terțiar și la învățarea pe tot parcursul vieții și să le adapteze la necesitățile pieței
forței de muncă3”.
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Analiza și recomandările de îmbunătățire a sistemului de ucenicie, așa cum urmează să
argumentăm, nu poate face abstracție de contextul mai general al educației și formării, de oferta
și calitatea programelor de formare, de cele privind orientarea și consilierea și de provocările
aflate în fața tinerilor din România.
Dacă formarea profesională inițială este reglementată prin Legea educației naționale nr.1/2011
și este furnizată prin învăţământul profesional şi tehnic, formarea profesională continuă
reprezintă o componentă a politicilor în domeniul învățării pe tot parcursul vieții. Ucenicia la
locul de muncă poate fi privită ca o modalitate de învățare și formare și reprezintă o soluție
pentru facilitarea tranziției tinerilor de la școală la piața muncii. Din păcate, în ciuda modificărilor
succesive a Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, sistemul de ucenicie din România
continuă să fie accesat de un număr relativ mic de angajatori și potențiali ucenici.

Factorii care influențează nivelul scăzut al programelor de ucenicie sunt foarte diverși și includ
structura pieței muncii (cererea și oferta de forță de muncă), cererea și percepțiile angajatorilor,
nevoile și stilul de viață a celor care părăsesc sistemul școlar, dificultățile privind asigurarea
formării profesionale, insuficienta consiliere în carieră sau barierele administrative (reale sau
percepute). Prezentarea acestor dimensiunii este detaliată mai jos.

-

insuficienta cunoaștere a cadrului care reglementează ucenicia la locul de muncă și
neclarități privind anumite prevederi legale

1. lipsa informațiilor de bază privind modul în care este reglementată ucenicia
Potrivit unui studiu realizat în 20154, mai puțin de o treime dintre firme (29%) cunosc
sistemul de ucenicie din România, numărul celor care nu îl cunosc fiind mai mare în cazul
IMM-urilor. Din păcate, ponderea firmelor care declară că sunt informate în privința
ucenicie se menține la un scor foarte scăzut, de doar 33%, în 2018, conform studiului
care a fundamentat Raportul de evaluare a setului de politici publice în domeniul
tineretului cu accent pe ucenicie. Practic, la 14 ani de la adoptarea legii 279/2005 privind

4

Raportul Proiectului Pilor IER: Evaluarea sistemului de Ucenicie din România, elaborat de Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

ucenicia la locul de muncă doar aproximativ o treime dintre angajatori știu de existența
acestei opțiuni.
2. modificările frecvente ale legii creează incertitudine pentru angajatori
Cadrul normativ al uceniciei, reglementat prin Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la
locul de muncă a suferit o serie de modificări de-a lungul timpului, fapt ce poate
contribui la crearea unei imagini negative legate de predictibilitate. Chiar dacă
modificările normative erau necesare și s-au dovedit benfice, numărul mare de
modificări generează incertitudine, atât pentru companiile care au în derulare contracte
de ucenicie, cât și pentru cele care intenționează să facă acest lucru în viitor.
3. aplicabilitatea legii în privința întreprinderilor individuale
La art. 8 din Legea nr. 279/2005 actualizată, nu sunt menționate și întreprinderile
individuale, ceea ce poate genera probleme de interpretare și aplicare a legii:
(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările
ulterioare,

poate

încheia

contracte

de

ucenicie

la

locul

de

muncă

şi:

a) persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an
activitatea

pentru

care

a

fost

autorizată;

b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că
prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere
familială.
(2) Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al
întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de
coordonator

de

ucenicie.

(3) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie sunt
aplicabile şi în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadraţi de asociaţiile
cooperatiste, reglementate prin legi speciale.

-

lipsa de atractivitate a programelor de ucenicie în rândul angajatorilor

4. percepția negativă privind birocrația aferentă organizării ucenicie

Unul dintre cele mai importante obstacole percepute de angajatori privind organizarea
stagiilor de ucenicie, așa cum rezultă din studiul cuprins în Raportul de evaluare a setului
de politici publice în domeniul tineretului cu accent pe ucenicie a fost birocrația. Astfel,
58% dintre firme au menționat birocrația ca fiind cel mai important obstacol perceput. În
ciuda modifiicărilor succesive de simplificare a sarcinilor administrative asociate
contractelor de ucenicie obligațiile de informare par să constituie încă un impediment. În
prezent acestea cuprind: desemnarea coordonatorului de ucenicie de către angajator;
solicitarea lunară de către angajator a subvenției pentru ucenicie; obligația angajatorilor
de a răspunde solicitărilor inspectorilor de muncă în privința implementării contractelor
de ucenicie; obligația angajatorului de a înmâna ucenicului contractul de ucenicie,
obligația angajatorului de a încheia cu AJOFM o convenție de finanțare pentru acordarea
sumelor cu titlu de subvenție lunară. Toate aceste obligații, în faza de debut sau pe
parcursul derulării contractelor de ucenicie, presupun intersecția cu trei instituții ale
statului (AJOFM-uri, ITM-uri și AJPIS-uri).

5. percepția negativă privind raportul dintre costurile și beneficiile obținute de angajator
Potrivit studiului elaborat în cadrul Raportului de evaluare a setului de politici publice în
domeniul tineretului cu accent pe ucenicie a reieșit faptul că angajatprii consideră că
beneficiile sunt mici în raport cu costurile privind organizarea ucenicie, 36% dintre firme
indicând acest aspect printre obstacole. Totodată, angajatorii au declarat în proporție de
41% că stimulentele financiare oferite de stat sunt insuficiente. Merită amintit aici că
studiul a fost realizat înaintea ultimei modificări a legii uceniciei, modificare care a mărit
considerabil stimulentele financiare la 2250 RON.

6. recunoșterea și validarea rezultatelor învățării, în general și în context informal și
nonformal, constituie o provocare pentru angajatori
Pentru pregătirea teoretică a programului de ucenicie angajatorul care încadrează
ucenici trebuie să încheie un contract cu un furnizor de formare profesională autorizat
sau trebuie să se autorizeze ca furnitor de formare profesională. Problemele semnalate
de angajatori conțin următoarele: costuri relativ ridicate, atât în cazul autorizării ca
formator (4160 RON), cât și în cazul în care încheie un contract cu un furnizor de formare

profesională autorizat. În cazul autorizării ca formator a angajatorului, perioada de
obținere a autorizării durează foarte mult (de regulă 60 de zile), aspect ce descurajează
angajatorii. În plus, autorizarea ca furniyor de formare profesională este un proces
laborios (volum mare de acte necesare, personal calificat etc.) și este apreciată ca
nerentabilă în cazul unui număr redus de ucenici angajați. La acest lucru se adaugă faptul
că angajatorii pot organiza cursuri de formare pentru angajații lor, însă nu pot elibera
certificate recunoscute la nivel național, decât în situația în care sunt autorizați legal
pentru fiecare program în parte. Nu în ultimul rând, rămâne o provocare majoră pentru
angajatori evaluarea și certificarea competențelor dobândite în contexte non-formale și
informale. Aceste provocări sunt legate, pe de-o parte, de clarificarea mecanismelor de
recunoaștere a învățării și, pe de altă parte, de de capacitatea administrativă a centrelor
de evaluare autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări din România. Aceste
centre au capacitatea de a recunoaște puține calificări, iar distribuția centrelor la nivel
național rămâne modestă, majoritatea centrelor autorizate funcționând în zona
București-Ilfov.
7. rata scăzută a programelor de ucenicie în rândul instituțiilor publice
Deși oferă beneficii atât pentru angajatori, cât și pentru angajați facilitând accesul într-o
carieră în sectorul public, numărul contractelor de ucenicie încheiate cu instituțiie
publice rămâne la un nivel extreme de scăzut. Instituțiile publice din România au
capacitatea și experiența în derularea unor programe de stagii de practică și internship
oferite tinerilor (programul oficial de internship al Guvernului României, fiind la a 7-a
ediție în 2019). Din păcate, la nivelul administrație nu există un program coerent de
recrutare care să utilizeze oportunitățile oferite de cadrul de funcționare a ucenicie. În
majoritatea statelor din UE în care funcționează programe de ucenicie, există
preocupare pentru integrarea acestei forme de învățare și calificare în sistemul public.
(de exemplu, în Marea Britanie există o țintă asumată ca cel puțin 2,3% din personalul
public să fie angajat prin contracte de ucenicie până în 20215) .

8. capacitatea redusă a firmelor de a organiza stagii de formare
o problemă menționată de operatori economici a fost legată de asigurarea
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coordonatorului de ucenicie. În special în cadrul IMM-urilor este dificilă disponibilizarea
personalului propriu

necesar urmăririi ucenicilor. În plus, cerința legală pentru

coordonatorul de ucenicie de a avea 5 ani experiență este greu de îndeplinit, în
contextual lipsei personalului calificat și a fluctuațiilor cu personalul.

-

lipsa de atractivitate a programelor de ucenicie în rândul tinerilor

9. facilitarea și promovarea accesului la programele de ucenicie este redusă
În ciuda faptului că în ultima perioadă au fost întreprinse o serie de acțiuni de promovare
a formării profesionale, inclusiv prin programe de ucenicie conștientizarea beneficiilor
formării profesionale este un proces de durată care necesită informații de calitate și
timp. Din păcate, promovarea cadrului de funcționare a ucenicie este insuficientă,
informațiile disponibile beneficiarilor (angajatori, tineri în căutarea unui loc de muncă)
fiind furnizate preponderent de AJOFM-uri. Îmbunătățirea promovării benefiicilor
accesării unor programe de ucenicie, similară promovării învățământului profesional6, de
exemplu, sporește șansele ca atractivitatea să crească.
10. percepția negativă a tinerilor privind programele de educație profesională și ucenicie
Nivelul scăzut de atractivitate a programelor de ucenicie în rândul tinerilor este
influențat de o serie de cauze socio-culturale, precum o imagine negativă privind
educația și formarea profesională și credința împărtășită că obținerea unor calificări
specifice nu are relevanță pentru construcția unei cariere 7 . În plus, factorii care
influențează decizia privind traseul educațional sau decizia de angajare, de mai tărziu a
tinerilor, este influențată de rețelele informale și de proximitate (familie, grup de
prieteni)8. În contextul în care participarea la învățare în rândul adulților în România este
extrem de redusă (1,1%), există puține exemple de succes care să schimbe percepția
asupra fenomenului. Un studiu realizat în 2018 privind motivele numărului redus de
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tineri care urmează învățământul profesional și tehnic pune în evidență următoarele:
percepția asupra sistemului nu este suficient de pozitivă (prestigiul scăzut al ocupațiilor,
oportunități de angajare incerte, performanța educațională scăzută), percepția că la
finalul clasei a VIII-a momentul nu este oportun pentru alegerea carierei, consilierea în
carieră lisește sau este inadecvată9

11. Interesul tinerilor privind accesarea unui program de ucenicie este redus
Potrivit evaluării făcute pe baza unor chestionare în cadrul proiectului, în cadrul
Centrului de participare activă, privind opiniile și atitudinile privitoare la alternativele
aflate în fața tinerilor la finalizarea studiilor obligatorii a rezultat că opțiunea de a urma
un stagiu de ucenicie este relativ redusa. Opțiunile preferate de tinerii intervievați au
fost în ordinea preferințelor: continuarea studiilor, găsirea unui loc de muncă sau
opțiunea de a părăsi țara. Acest lucru este confirmat și de alte studii similare. Astfel, o
serie de cercetări realizate de Centrele județene de asistență educaționlă ajung la
concluzii similare, opțiunea pentru continuarea formării în sistem de ucenicie
înregistrând scoruri foarte mici sau nu apar ca opțiune luată în calcul de tineri.
12. serviciile de consiliere și orientare în carieră a tinerilor nu răspund specificului uceniciei.
Deși există un cadru instituțional pentru orientare profesională şi consilierea în carieră,
nu există un sistem naţional coerent de informare, consiliere și orientare profesională
care să vizeze atât formarea profesională inițială, cât și formarea profesională
continuă 10 . Practic, orientarea și consilierea se adresează cu precădere formării
profesionale inițiale și mai puțin celei continue, iar impactul serviciilor de orientare și
consiliere oferite elevilor au un impact redus.
13. rata de abandon în programele de ucenicie este relativ mare
Potrivit răspunsurilor primite de la AJOFM-uri în urma adresei prin care solicitam
informații privind problemele întâmpinate în derularea contractelor de ucenicie, una
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dintre problemele menționate este și mobilitatea și instabilitatea ucenicilor care nu își
respectă contractul de muncă/ucenicie.

-

dialogul și cooperarea între actorii interesați de programele de ucenicie este insuficent

14. Succesul sistemului de ucenicie depinde de colaborarea între angajatori, AJOFM-uri,
furnizorii de formare profesională și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
Persistența unor elemente de decuplare între angajatori, lucrători și furnizorii de
formare poate constitui un element care contribuie la nivelul scăzut de succes al cadrului
privind ucenicia. Informațiile de calitate, disponibile tuturor actorilor interesați,
reprezintă o condiție preliminară esențială pentru eficiența sistemului de ucenicie. Din
păcate, în România, sunt puține informații disponibile cu privire la cererea și oferta
generală de competențe ale forței de muncă adulte11. Nevoia de dialog este justificată
de identificarea nevoilor de formare ale angajatorilor necesară eliminării diferențelor de
competențe din prezent. Creșterea relevanței programelor de ucenice necesită
îmbunătățirea fluxurilor de informații dinspre angajatori către furnizorii de formare, în
legătură cu nevoile de formare, dar și dinspre furnizorii de formare spre angajatori
privind oferta disponibilă. Un rol important în valiadarea calificărilor și standardelor și în
elaborarea cadrului pentru formare, evaluare și certificare îl au Comitetele Sectoriale
(care reunesc reprezentanți ai angajatorilor, sindicatelor, asociațiilor profesionale,
furnizorilor de formare profesională, ministerelor și ONG-urilor ). Aceste structuri nu
participă însă și la evaluarea competențelor necesare pe piața muncii.
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DENUMIREA POLITICII
Promovarea uceniciei la locul de muncă în rândul tinerilor din România

SCOP
Consolidarea sistemului de ucenicie din România prin întărirea legăturii dintre formarea
profesională și ocupare, care să asigure creșterea atractivității și accesul tinerilor la formare de

calitate, adaptat cerințelor pieței muncii și nevoilor beneficiarilor direcți.

PROCESUL DE CONSULTARE
Procesul de consultare privind propunerea de politică publică a presupus:
-

5 workshopuri organizate în cadrul proiectului (Piatra Neamț, Suceava, Iași, Brașov și
București)

-

Forumul Tinerilor Ucenici organizat la Piatra Neamț (1-3 martie, 2019)

-

Întalniri lunare organizate în cadrul Centrului de Participare Activă (Piatra Neamț)

-

Răspunsurile primite la adresa transmisă AJOFM-urilor din țară

OBIECTIVE GENERALE/OBIECTIVE SPECIFICE
Obiectiv general
Creșterea participării și facilitarea accesului la programe de formare profesională prin ucenicie și
la oferte de angajare a tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă prin creșterea relevanței
programelor de ucenicie în rândul angajatorilor care să genereze integrarea durabilă a tinerilor
pe piața muncii.

Obiective specifice

1. Promovarea sistemului de ucenicie care să asigure creşterea participării la programe
de ucenicie
2. Îmbunătățirea imaginii și creșterea credibilității sistemului de ucenicie
3. Îmbunătățirea cadrului normativ de funcționare a programelor de ucenicie

4. Flexibilizarea sistemului de ucenicie și reducerea costurilor administrative pentru
angajatori

5. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră în contextul uceniciei
6. Consolidarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării
7. Creșterea implicării și a cooperării actorilor interesați de programele de ucenicie
8. Facilitarea accesului la programe de ucenicie în instituțiile publice
9. Eficientizarea derulării contractelor de ucenicie prin integrarea sistemelor de

raportare și monitorizare digitale

BENEFICIARI
Beneficiari direcți:
(a) tineri/persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
(b) angajatori.
Beneficiari indirecți:
(c) Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de

Muncă, furnizorii de servicii și formare profesională, Centrele de evaluare, Autoritatea
Națională pentru Calificări, Comitetele Sectoriale, Centre de consiliere și Centrele
Județene de Resurse și Asistență Educațională, ONG-urile și asociațiile privind tinerii,

VARIANTE DE SOLUȚIONARE
VARIANTA 1

Menținerea situației actuale
A nu schimba nimic din situația actuală înseamnă în fapt a subutiliza beneficiile sistemul de
ucenicie din România. Numărul contractelor de ucenicie va înregistra o creștere moderată, lucru
ce afectează atât angajatorii cât mai ales persoanele aflate în cautarea unui loc de muncă.
Angajatorii ar putea beneficia de forță de muncă, de o subvenție consistentă (2250 RON/lună) și
de posibilitatea de a-și forma personalul în acord cu necesitățile proprii. Tinerii aflați în căutarea
unui loc de muncă, dacă se păstrează situația actuală, ratează șansa de a obține un loc de
muncă, concomitent cu posibilitatea de a se califica într-o meserie. La nivelul macro, indicatorii
privind inserția tinerilor pe piața muncii, tinerii NEETs, șomajul sau nivelul general de calificare al

lucrătorilor vor fi afectați.

Așadar, problema de fond va rămâne neadresată.
1.1.A. Beneficii
Beneficiile

1.2.A. Impact economic și pe piața Buget estimat

obținute

înregistra

o

vor forței de muncă

creștere Absența

moderată.

Nu este cazul.

intervențiilor

publice

pentru îmbunătățirea ucenicie are
o serie de consecințe economice

1.1.B. Costuri

directe și indirecte. Efectele pot fi:

În acest scenariu nu sunt -lipsa

personalului

prevăzute costuri deoarece generează
nu se adoptă nici o măsură.

ce

probleme

pentru

negativ

asupra

angajatori
-impactul

1.1.C. Riscuri

calificat

competitivității datorită nivelurilor

Există riscul ca sistemul de scăzute de formare inițială
ucenicie

să

rămână -locuri de muncă vacante care vor

neatractiv,

lucru

afectează

nivelul

inserție

și

lucrătorilor.

calificare

ce rămâne neocupate
de -cei care abandonează școala și cei
al aflați

în

șomaj

vor

avea

oportunități limitate de angajare
-costuri crescute cu indemnizația
de șomaj și măsurile active
Astfel, păstrarea situației actuale
se reflectă direct în costurile cu
asistența socială și șomajul.
Sistemul de ucenicie contribuie la
scăderea șomajulu, la o rată de
ocupare a forței de muncă mai
mare și la creșterea productivității,
prin creșterea nivelului de calificare
în rândul lucrătorilor, acțiuni ce se

reflectă indirect în indicatori ai
creșterii economice . În condițiile
numărului modest de contracte de
ucenicie

încheiate

economic

impactul

va

rămâne

nesemnificativ.

1.2.B Impact social și asupra
grupurilor vulnerabile
În cazul în care situația rămâne
neschimbată

efectele

sociale

așteptate vor avea un impact
redus.

Menținerea

numărului

relativ mic de contracte de ucenicie
înregistrate în viitor nu vor avea
impact

asupra

șomajului,

în

general, și nici asupra șomajului în
rândul tinerilor, în particular. Un
aspect critic îl constituie numărul
mare de tineri NEETs care ratează
oportunitatea,

nu

doar

la

obținerea unui loc de muncă, dar și
la

obținerea

unei

calificări.

Totodată, impactul modest asupra
ratei de ocupare în rândul tinerilor
a ucenicie face să persiste riscul de
sărăcie și excluziune socială. Nu în
ultimul

rând,

îmbunătățirea

percepției cu privire la prestigiul
social a uceniciei nu va fi una
semnificativă.

1.2.C. Impact asupra mediului
Nu există

VARIANTA 2
Dezvoltarea și implementarea unui cadru care să îmbunătășească atractivitatea sistemului de
ucenicie
Această opțiune include o serie de propuneri de actualizare si îmbunătățire a unor anumite
aspecte ale cadrului în care funcționează ucenicia la locul de muncă, după cum urmează:
-

înființarea unei coaliții pentru promovarea uceniciei la locul de muncă
Coaliția pentru promovarea ucenicie la locul de muncă din care să facă parte
reprezentanți ai Ministerului Muncii, reprezentanți ai angajatorilor, ANOFM, ANC,
reprezentanți ai furnizorilor de formare, ONG-uri de tineret, precum și alți actori
relevanți ar urma să fie o entitate cu rol consultativ.

-

organizarea unor campanii de informare și conștientizare a angajatorilor și potențialilor
ucenici cu privire la oportunitățile oferite de sistemul de ucenicie
Derularea unei campanii naționale de promovare a uceniciei la locul de muncă, utilizând
atât canalele existente, cât și prin identificarea și comunicarea pe canale specifice care să
asigure un grad de cunoaștere a sistemului de ucenicie de cel puțin 2/3 dintre angajatori
și mimim 100.000 de tineri.

-

îmbunătățirea cadrului normativ de funcționare a programelor de ucenicie
Flexibilizarea perioadei de formare profesionala realizate prin ucenicie la locul de muncă.

Asigurarea formării profesionale și suportarea costurilor formării, pentru persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă de către ANOFM/AJOFM, fie prin intermediul
rețelei proprii de centre, fie prin furnizori de formare profesională autorizați, selectați în
condițiile legislației privind achizițiile publice.

Completarea art. 8 din Legea nr. 279/2005 prin adăugarea la alin. (1) a lit. c) a
întreprinderilor individuale, întrucât acestea lipsesc din lege.

Introducerea posibilității de raportare a sarcinilor administrative ale angajatorilor în
format digital

-

consolidarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării
Crearea unor rețele de comunicare și cooperare între furnizorii de formare profesională,
precum și între aceștia și angajatori, este esențială pentru succesul uceniciei la locul de
muncă.
Elaborarea de studii şi cercetări pentru anticiparea nevoilor de calificări.
Revizuirea metodologiei de recunoaştere a rezultatelor învăţării dobândite în context
nonformal şi informal
Actualizarea curriculei, din perspectiva relevanţei acestora pentru piaţa muncii,
preponderent în domeniul formării profesionale continue prin ucenicie
Acreditarea unor programe noi de formare profesională în școli sau universități în
parteneriat cu furnizori de formare

-

îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră cu accent pe ucenicie prin
implicarea centrelor de consiliere și a CJRAE
Pentru tineri, în general și pentru aceia care au părăsit școala, în particular, serviciile de
consiliere privind cariera sunt foarte importante pentru conceperea unor strategii
personale care să aibă ca finalitate obținerea unei calificări.
Centrele de consilere și CJRAE pot contribui la sprijinirea tinerilor prin includerea în
oferta de consiliere a informațiilor de bază privind beneficiile programelor de ucenicie la
locul de muncă.
Campanii de informare a tinerilor în legătură cu serviciile de consiliere existente la nivel
naţional/regional/local cu accent pe ucenicie

-

facilitarea accesului la programe de ucenicie în instituțiile publice
Elaborarea unei analize pentru identificarea capacității instituțiilor publice de a
derula programe de ucenicie și realizarea unui plan de acțiune care asigure
integrarea unui număr de 2000 de ucenici în următorii 3 ani.

2.1.A. Beneficii

2.2.A. Impact economic și pe piața Buget estimat

O serie de beneficii vor forței de muncă
apărea,

cum În situația modificărilor propuse
ne așteptăm la următoarele:

după

urmează:
-

Personalul calificat
în

-

componența

forței de muncă va
crește
-

Niveul crescut de
calificare

-

reducerea numărului de
muncitorii necalificați;

-

adaptarea forței de
muncă la nevoile
angajatorilor

al

lucrătorilor va avea
un impact pozitiv

-

asupra

Numărul

de muncă rămase
neocupate

va

scădea
-

Percepția
ucenicie

va

îmbunătății

În

acest

prevăzute

o

serie

sunt

finanțare

2.2.B Impact social și asupra

asigurate

-

reducerea numărului de
șomeri

-

accesul tinerilor NEETs
la formare profesională
și un loc de muncă;

-

reducerea costurilor
sociale

prin

alte programe , atât de la

valoare

aproximativă

de

45

lei/lună/ucenic, iar costurile
de implementare suportate
de către agenția națională
de ocupare vor avea o
valoare aproximativă de 174
lei/lună/ucenic.

îmbunătățirea nivelului
de conștientizare și a
imaginii publice a
uceniciei

de

costuri, dar există surse de

o

-

În privința impactului social
menționăm

scenariu

avea

cheltuielilor

grupurilor vulnerabile

2.1.B. Costuri

formare cu ucenicul vor

dezvoltarea ofertei de
formare profesională;

asupra
se

din România 13 costurile de

-

locurilor

Analiza

privind sistemul de ucenicie

costuri

angajatorilor
-

creșterea productivității
muncii, prin creșterea
niveluli de calificare

studiului

asigurarea condițiilor
legale pentru formare
flexibilă și rute de
calificare;

-

competitivității

îmbunătățirea structurii
ocupaționale și a
mobilității forței de
muncă;

Potrivit

Aceste

vor

fi

însă

compensate deoarece statul
va beneficia de reducerea
cu

protecția

sociale aferentă șomerilor
(indemnizația de șomaj și
formarea profesională) și de
posibilitatea de a colecta
contribuțiile
impozitele

sociale
pentru

și
toți

ucenicii angajați în temeiul
unui contract de ucenicie.

bugetul de stat, cât și prin

-

asigurarea oportunităților
de ocupare și a
perspectivelor de carieră
mai bune pentru
persoanele vulnerabile
fără nici o calificare sau
cu un nivel scăzut de
integrare profesională;

-

creșterea respectului de
sine al persoanelor din
grupuri vulnerabile și a
nivelului de încredere în
ruta de formare
profesională

fonduri europene12.

2.1.C. Riscuri
Există riscul ca sistemul de
ucenicie să înregistreze un
regres în ipoteza în care nu
va

mai

fi

subvenția
angajatori.

asigurată
pentru

În

prezent

subvenția este asigurată
prin fonduri europene.

2.2.C. Impact asupra mediului
Nu există

VARIANTA 3

Actualizarea cadrului strategic dedicat tinerilor și introducerea unor măsuri de stimulare care
să contribuie la atractivitatea sistemului de ucenicie în rândul tinerilor
Această variantă reprezintă un efort de a aborda problema cadrului în care funcționează ucenicia
la locul de muncă într-o manieră strategică, comprehensivă care să conducă la funcționarea mai
eficientă a elementelor care alcătuiesc sistemul de ucenicie.
Propunerile de modificare ale cadrului în care funcționează ucenicia includ:
-

actualizarea strategiilor care urmăresc creșterea oportunităților tinerilor privind accesul
la educație și la ocuparea unui loc de muncă.
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014 – 2020,
Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020 și
Strategia Națională de Învățare pe tot Parcursul Vieții 2015-2020

13

http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/analiza_impact/Analiza%20privind%20sistemul%20de%20ucenicie%20in%20Romania.p
df
12

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Legislatie/Munca/Plan_implement_Garantie_pt_tineret_20172020.pdf

-

organizarea unor campanii de informare și conștientizare a angajatorilor și potențialilor
ucenici cu privire la oportunitățile oferite de sistemul de ucenicie
Actualizarea instrumentelor de promovare a formării profesionale continue cu elemente
relevante privind ucenicia la locul de muncă. Dezvoltarea marketingului programelor de
formare profesională la locul de muncă și al rezultatelor învăţării dobândite în context
nonformal şi informal.

-

îmbunătățirea cadrului normativ de funcționare a programelor de ucenicie
Flexibilizarea perioadei de formare profesionala realizata prin ucenicie la locul de muncă.

Pentru ucenicii care finalizează cu succes programul de ucenicie și care se angajează la
finalul stagiului cu contract de muncă posibilitatea bonificării cu o sumă echivalentă cu:
-

cuantumul subvenției/lună pentru nivelul de calificare 2

-

2 x cuantumul subvenției/lună pentru nivelul de calificare 3

-

3 x cuantumul subvenției/lună pentru nivelul de calificare 4.

Completarea art. 8 din Legea nr. 279/2005 prin adăugarea la alin. (1) a lit. c) a
întreprinderilor individuale, întrucât acestea lipsesc din lege.

Raportarea sarcinilor administrative ale angajatorilor în format digital
-

îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră cu accent pe ucenicie în
cadrul centrelor de consiliere și a AJOFM/ANOFM
Centrele de consilere și AJOFM-urile pot contribui la sprijinirea tinerilor prin includerea
în oferta de consiliere a informațiilor de bază privind beneficiile programelor de ucenicie
la locul de muncă.
Creșterea ofertei de servicii integrate de informare și consiliere
Informarea și consilierea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă se face gratuit
în cadrul AJOFM-urilor.
Dezvoltarea şi extinderea reţelei de centre de informare, consiliere şi orientare
profesionala

-

facilitarea accesului la programe de ucenicie în instituțiile publice
Elaborarea unei analize pentru identificarea capacității instituțiilor publice de a
derula programe de ucenicie și realizarea unui plan de acțiune care asigure
integrarea unui număr de 2000 de ucenici în următorii 3 ani.

3.1.A. Beneficii

2.2.A. Impact economic și pe piața Buget estimat

În ipoteza în care se vor forței de muncă

În

ipoteza

finalizării

cu

măsurile Impactul economic și pe piața succes a programelor de
forței de muncă preconizat este
propuse ne așteptăm la
ucenicie a unui număr de
următorul:
următoarele::
10.000 de ucenici în
- creșterea populației
- Scăderea
următorii
ani,
bugetul
ocupate
implementa

numărului
persoane

de
care

abandonează
programele

Creșterea
numărului

estimat pentru acordarea

-

adaptarea forței de
muncă la nevoile
angajatorilor

cheltuirea

(aprox.

10

-

dezvoltarea ofertei de
formare profesională;

compensate deoarece statul

-

componența

îmbunătățirea nivelului
de conștientizare și a
imaginii publice a
uceniciei

Aceste costuri vor fi însă

va beneficia de reducerea
cheltuielilor

cu

protecția

sociale aferentă șomerilor

Sporirea

3.2.B Impact social și asupra (indemnizația de șomaj și

productivității

grupurilor vulnerabile

Creșterea ocupării
în rândul tinerilor

15

considerabile

sume

milioane EUR15)

muncii prin niveul Impactul social și asupra
crescut
de grupurilor vulnerabile rezultat în
urma schimbărilor propuse
calificare
al presupune:
lucrătorilor
- scăderea șomajului
-

unei

creșterea niveluli de
calificare al angajaților

forței de muncă
-

bonificațiilor va presupune

-

de

persoane calificate
în

scăderea numărului de
muncitorii necalificați;

de

ucenicie
-

-

-

accesul tinerilor NEETs
la formare profesională
și un loc de muncă;

Suma a fost calculată pe o valoare medie de 1000 EUR/bonificație

formarea profesională) și de
posibilitatea de a colecta
contribuțiile
impozitele

sociale
pentru

și
toți

ucenicii angajați în temeiul
unui contract de ucenicie.

-

Încrederea

în

sistemul

de

ucenicie

se

va

-

reducerea costurilor
sociale

-

asigurarea oportunităților
de ocupare și a
perspectivelor de carieră
mai bune pentru
persoanele vulnerabile

-

creșterea respectului de
sine al persoanelor din
grupuri vulnerabile și a
nivelului de încredere în
ruta de formare
profesională

îmbunătății

3.1.B. Costuri
În

acest

scenariu

prevăzute
costuri,

o
în

sunt

serie
special

de
cele

legate de acordarea unei

pentru 3.2.C. Impact asupra mediului

bonificații

persoanele care finalizează Nu există
programele de ucenicie.
Aceste

costuri

asigurate

pot

prin

fi
alte

programe , atât de la
bugetul de stat, cât și prin
fonduri europene14.

3.1.C. Riscuri
Există riscuri legate de
consolidarea

coordonării

factorilor

interesați.

Succesul programelor de
ucenicie depinde de în
egală măsură de angajatori,
persoanele
căutarea
muncă,

14

aflate
unui

loc

accesul

în
de
la

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Legislatie/Munca/Plan_implement_Garantie_pt_tineret_20172020.pdf

programe

de

consiliere

relevante,

un

cadru

calificărilor
existența
formare

al

actualizat,
furnizorilor

care

să

de

ofere

programele solicitate de
angajator

VARIANTE DE SOLUȚIONARE SELECTATĂ
Recomandăm a doua variantă de soluționare. Această varianta ia în calcul o abordare
personalizată strategică a cadrului în care se desfășoară ucenicia, prin realizarea unei strategii
privind ucenicia la locul de muncă. Soluția aleasă are totodată avantajul de a adresa unul dintre
impedimentele centrale în derularea contractelor de ucenicie, acela al asigurării formării
profesionale teoretice. Prin propunerea de a suporta costurile formării de către AJOFM se
stimulează colaborarea între angajatori și formatori, generând un efect de antrenare care
contribuie la consolidarea pieței de formare din România.
Costurile generate prin această modificare vor fi însă compensate. Pe de-o parte, deoarece statul
va beneficia de reducerea cheltuielilor cu protecția sociale aferentă șomerilor (indemnizația de
șomaj și formarea profesională) și de posibilitatea de a colecta contribuțiile sociale și impozitele
pentru toți ucenicii angajați în temeiul unui contract de ucenicie. Pe de altă parte, deoarece
statul încasează contribuții sociale și impozite suplimentare prin creșterea sectorului de servicii
de formare.

Pe baza unei analize SWOT au fost evidențiat următoarele:
Puncte tari și oportunități:
•

Este o varianta puțin invazivă asupra sistemului actual cu un minim de modificări la
nivelul cadrului de reglementare;

•

Implică costuri de implementare reduse, măsurile putând fi implementate prin
intermediul finanțărilor existente.

•

Efectele se pot cuantifica rapid și timpul de punere în aplicare este relativ redus

Puncte slabe și amenințări

•

Varianta selecționată nu rezolvă incertitudinile legate de o serie de factori externi care
afectează sistemul de ucenicie (progresul privind identificarea tinerilor NEETs, de
exemplu)

•

Contextul socio-economic actual marcat de un nivel scăzut al șomajului16 , combinat cu
o oferta relativ bogată de locuri de muncă poate afecta cererea pentru programe de
ucenicie.

•

Schimbarea factorii socio-culturali care determină alegerea unei cariere în rândul
tinerilor, inclusiv o imagine defavorabilă privind învățământul profesional și ucenicia,
este un proces care se realizează în timp.

16

Rata șomajului la mijlocul anului 2019 este sub 3%, potrivit ANOFM

