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Prezentul Ghid de bune practici este elaborat în cadrul 

proiectului "Tinerii au prioritate pe agenda publică!" – COD 

SMIS 110679, COD SIPOCA 197. 

Proiectul "Tinerii au prioritate pe agenda publică!" este 

finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate 

Administrativă, după cum urmează: 

 Cod apel: poca/111/1/1 - Dezvoltarea şi introducerea de 

sisteme şi standarde comune în administratia publică ce 

optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni 

şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP 

 Componenta 1: CP2/2017 – Creşterea capacităţii ong-

urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice 

alternative 

 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) 

 

Prezentul ghid privind elaborarea, implementarea şi evaluarea 

politicilor publice alternative are un dublu rol: 

 pe de-o parte, acela de oferi un instrument util la 

îndemâna echipelor de lucru din cadrul ong-urilor care 

realizează propuneri de politici publice alternative 

 pe de altă parte, acela de a oferi o imagine  concretă 

asupra modului în care sunt elaborate politicile publice în 

domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie, din Marea 

Britanie. 
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Procesul politicilor publice în Marea Britanie este prezentat de 

regulă sub forma unei succesiuni logice de etape. S-a constatat 

că succesul intervențiilor publice, în statele în care aceste 

modele rationale s-au impus, depinde de parcurgerea acestor 

pași. Fără a fi exhaustivi acest capitol introductiv va prezenta 

principalele elemente ale ciclului de politici publice și modul în 

care se completează o propunere de politică1. 

a. Formularea problemei și denumirea politicii 

Această etapă este destinată descrierii sumare a problemei 

ce trebuie soluționată prin intermediul propunerii de 

politică. Activitatea de identificare a problemei urmărește 

crearea unei imagini clare a cauzelor care au condus la o 

situație indezirabilă. Activitatea de identificare a problemei 

este definitorie pentru etapele ulterioare de stabilire a 

obiectivelor și variantelor de soluționare. Identificarea și 

respectiv formularea  problemelor permite identificarea 

constrângerilor privind posibilitățile de rezolvare și creează 

premisele pentru identificarea unor soluții. 

b. Scopul și obiectivele politicii 

Scopul unei politici este reprezentat de o stare general de 

lucruri care se așteaptă să fie atinsă după implementarea 

politicii. Cu alte cuvinte, scopul unei politici ne spune ceea 

ce politica publică intenționează sa facă (descrie o situație 

dezirabilă din viitor). 

Obiectivele politicii publice contribuie la atingerea scopului 

și pot fi obiective generale și specifice. 

                                                           
1 Manual pentru elaborarea propunerii de politici publice, Unitatea de Politici Publice – 

Secretariatul General al Guvernului 
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Dacă obiectivele generale se referă la o direcție majoră de 

acțiune, cele specifice au în vedere o serie de rezultate 

intermediare, de regulă. De modul în care sunt construite 

obiectivele specifice depinde capacitatea de monitorizare și 

evaluare a politicii. De aceea, aceste obiective trebuie să 

fie cuantificabile și cu limite temporare stabilite. 

c. Beneficiarii politicii publice 

Beneficiarii reprezintă orice persoană, grup social sau 

comunitate afectată de politica publică. Aceștia cuprind 

atât grupurile sau persoanele afectate în mod direct de 

politica publică, dar și pe cei care sunt sau pot fi afectați în 

mod indirect. 

Beneficiarii direcți – reprezintă acele categorii de persoane 

asupra cărora se răsfrâng rezultatele politicii 

Beneficiarii indirecți – sunt acele categorii de personae care 

beneficiază de efectele politicii fără să fie vizate direct de 

rezultatele politicii 

d. Variantele de soluționare 

Printr-o soluție de politică se înțelege o variantă de 

rezolvare tehnică a unei probleme aflate pe agenda 

decidenților. 

Analiza de impact – este o etapă necesară în susținerea 

variantelor de soluționare alese. Aceasta are rolul de a 

evalua efectele pe care le-ar putea avea implementarea 

soluțiilor identificate. Scopul utilizării analizei de impact 

este acela de a oferi modalități prin care putem compara 

diferitele tipuri de soluții identificate și de a decide soluția 

sau soluțiile optime. 
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e. Consultarea publică 

Scopul consultărilor vizează nu doar creșterea transparenței 

procesului decizional, dar în același timp permite 

acumularea de informații utile despre propunerea de 

politică publică, inclusiv sugestii privind opțiunile de 

rezolvare sau potențiale riscuri pe care le implică 

implementarea politicii. 

f. Monitorizarea și evaluarea 

Monitorizarea are ca scop colectarea unor informații și date 

pentru a permite evaluarea eficientă a rezultatelor unei 

politici publice, dar identificarea din timp a efectelor 

neprevăzute ale politicii. O monitorizare eficientă are în 

vedere gradul de atingere a obiectivelor stabilite pentru 

politica respectivă.   
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1. Istoricul sistemului de ucenicie  

din Marea Britanie 
 

Sistemul de ucenicie din Marea Britanie are o lungă tradiție 

istorică, rădăcinile acestuia mergând până în perioada 

medievală. În acea perioadă, era de așteptat ca toți tinerii în 

putere să își găsească un loc de muncă alături de o persoană 

mai în vârstă și să învețe o meserie, fie ca fierar, apotecar 

(farmacist) sau producător de lumânări. Rolul breslelor 

medievale era nu doar acela de a forma tinerii într-o meserie, 

dar prin legătura care se crea între ucenic și maestru se umplea 

golul de autoritate rezultat prin lipsa părinților de lângă ei. De 

cele mai multe ori, odată cu intrarea în cadrul breslei, maestrul 

preia și alte responsabilități, acelea de a-I adăposti, hrăni și a-l 

ajuta pe tânărul ucenic să se dezvolte moral și emoțional. 

Potrivit lui More2 încă din acele timpuri au fost întocmite 

înțelegeri (contracte), cu obligații și responsabilități clare atât 

pentru ucenic, cât și pentru maestru.  

Această practică, deși relativ restransă la început și adresată 

mai degrabă claselor mai înstărite, era văzută în epocă ca o 

formă acceptabilă de instruire. Primul sistem național de 

formare, de tip ucenicie, a fost introdus în 1563 prin Statutul 

Ucenicilor (Statute of Artificers). Condițiile menționate prin 

acest statut pot fi asemănate cu standardele minime impuse 

pentru stagiile de ucenicie de astăzi: maestrul trebuia să aibă 

cel mult trei ucenici, iar ucenicia trebuia să dureze șapte ani. 

Totuși, după o lungă perioadă de timp, pe fondul scăderii de 

                                                           
2 Charles More (1980), Skill and English Working Class, 1870-1914, St. Martin’s Press, 

p.41 
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popularitate a uceniciei de la începutul secolului al XIX-lea, 

legea va fi abrogată3. 

O revigorare a sistemului de ucenicie se va produce în secolul 

XX. La începutul anilor 1900 sistemul de tip ucenicie se va 

răspândi treptat în cadrul noilor industrii din inginerie, 

construcții navale, instalații sanitare și lucrări electrice. Se 

estimează că numărul ucenicilor din Marea Britanie la începutul 

secolului XX a fost de 340.000. Creșterea va continua până la 

jumătatea anilor 1960, astfel încât, aproximativ o treime dintre 

băieții care părăseau școala cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani 

alegând această formă de pregătire și formare. După această 

perioadă de vârf din anii 60, ucenicia înregistrează un ritm lent 

de declin, numărul ucenicilor din 1995 fiind la jumătate față de 

cel înregistrat în 1979 (de la 370.000 în 1979 scade la 

aproximativ 180.000 în 1995)4. 

Statutul Ucenicilor - 1563 

Statutul Ucenicilor (Statute of Artificers) a fost o 

lege promulgată în 1563, în timpul domniei reginei 

Elisabeta I, care a funcționat până în 1819. Este 

prima reglementare care așează relațiile de muncă 

pe baze contractuale și care stabiliște o serie de 

obligații și drepturi atât pentru angajatori, cât și 

pentru angajați (ucenici).  Printre altele, legea își 

propunea „să alunge perioadele de inactivitate, să 

stimuleze perioadele de creștere oferind persoanei 

                                                           
3 James Mirza- Davies (2015a). A short history of apprenticeships in England: from 
medieval craft guilds to the twenty-first century 
 
4 James Mirza- Davies (2015b). Apprenticeships Policy, England prior to 2010 . Briefing 
Paper, Number 07266, 23 July 2015 
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angajate, atât în perioadele de penurie, cât și în 

cele de belsug, un venit salarial”. 

Legea stipula condițiile necesare pentru intrarea în 

clasa muncitorilor calificați, impunând durata 

stagiului de ucenicie obligatorie de șapte ani. Alte 

prevederi ale legii permiteau muncitorilor să se 

transfere la un alt loc de muncă, lucru care era 

greu de realizat în trecut, consfințea dreptul la 

muncă pentru toți cei care erau apți sau  deschidea 

calea pentru fixarea nivelurilor de salarizare 

pentru aproape toate clasele de muncitori. 

Sursa:  Atiyah Patrick (1979), The Rise and Fall of 

Freedom of Contract  

 

1.1. Prima reformă – „Ucenicia Modernă” (Modern 

Apprenticeships) - 1993 

Propunerile privind îmbunătățirea cadrului de funcționare a 

sistemului de ucenicie, denumită „Ucenicia Modernă” au fost 

anunțate odată cu construcția bugetului din 1993 de către David 

Hunt, ministrul muncii de la aceea vreme. Procesul de reformă 

din sistemul britanic de ucenicie a început în 1994, cu 40 de 

proiecte pilot, urmând să fie extins la nivelul întregii țări din 

septembrie 19955.  

„Trebuie să încurajăm potențialul tinerilor noștri de 

a atinge niveluri mai înalte de competențe dacă 

dorim să ne invingem concurenții și să rămânem în 

                                                           
5 Mike Harris (2003) Modern Apprenticeships: an assessment of the Government’s 
flagship training programme: Institute of Directors Policy Paper, August 2003, Chapter 
2: Apprenticeship in Britain and the Development of the Modern Apprentice 



 

8 

 

față. Acesta este motivul pentru care propun o nouă 

abordare a uceniciei, oferind tinerilor o pregătire la 

locul de muncă care să genereze calificări de 

tehnician, supervizor și alte calificări de nivel 

similar – cu alte cuvinte, ucenici moderni. Noi, 

împreună cu  Consiliile de Instruire și Afaceri 

(Training and Enterprise Councils) vom lucra în 

strânsă colaborare cu angajatorii și organismele de 

formare pentru a contribui la o creștere 

semnificativă a numărului de programe de ucenicie 

disponibile. Ne propunem, astfel să creștem până la 

peste 40.000 numărul de tineri care ating nivelul trei 

de calificare în Anglia – triplând, aproximativ, 

numărul actual.” 

David Held, ministrul Muncii, 2 decembrie 19936  

 

Ca urmare a măsurilor de reformă întreprinse rezultatele nu s-

au lăsat așteptate și numărul ucenilor începe să crească. 

Potrivit statisticilor, până în luna septembrie a anului 1998, 

225.000 de tineri au început un stagiu de ucenicie (pe noul 

model implementat) în Anglia și Țara Galilor, iar 126.000 de 

tineri se aflau într-un program de instruire pe vechiul model. 

Sectoarele cu cele mai multe contracte de ucenicie au fost 

înregistrate în domenii precum administrarea afacerilor, 

inginerie sau comerțul cu amănuntul. Recrutarea timpurie a 

noilor ucenici s-a făcut în special din rândul bărbaților, datorită   

sectoarelor incluse în  proiectele pilot demarate în 1994. 

Totuși, la nivelul anului 1998 balanța s-a echilibrat, astfel încât 

                                                           
6 Morgan Bryn și Smith Louise (2009) Apprenticeships, Skills, Children and Learning Bill: 
apprenticeship & training provisions, Research paper, 9/14 
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aproximativ jumătate dintre cei care începeau un stagiu de 

ucenicie erau femei7.  

Sistemul de ucenicie – caracteristici 

Scopul sistemului de ucenicie este acela de a dezvolta 

abilități. Trei caracteristici particulare disting sistemul 

de ucenicie de alte forme de educație și formare.  

În primul rând, acesta presupune formarea profesională 

la locul de muncă. Dincolo de abilitățile dobândite un 

avantaj cert este și acela că oferă stagiarilor 

posibilitatea de a se familiariza cu cerințele și 

convențiile cotidiene specifice mediului de muncă.  

În al doilea rând, ele permit tinerilor să câștige în timp 

ce învață. Această opțiune este deosebit de atractivă 

pentru tinerii care nu doresc să studieze în regim full-

time și care au astfel șansa obținerii unei calificări în 

timp ce muncesc. 

În cel de-al treilea rând, sistemul de ucenicie implică 

îndeaproape angajatorii în procesul de formare; acest 

lucru oferă antreprenorilor oportunitatea de  pregătire 

a ucenicilor în concordanță cu propriile așteptări și 

oferă șansa ucenicilor nu doar să se formeze la locul de 

muncă, ci și să se angajeze într-o relația de durată cu  

angajatorul. 

 

În ciuda succcesului înregistrat prin introducerea noii scheme 

privind ucenicia la locul de muncă din 1993, ritmul de creștere 

                                                           
7 Morgan Bryn și Smith Louise (2009) Apprenticeships, Skills, Children and Learning Bill: 
apprenticeship & training provisions, Research paper, 9/14, p.13 
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și dezvoltarea sistemului de ucenicie, pe termen lung, nu a 

înregistrat progresele așteptate. Într-o analiză efectuată asupra 

sistemului  Ryan și Unwin8  consideră că noul cadru al uceniciei 

introdus în 1993 contribuie la creșterea competențelor în rîndul 

tinerilor și că oferă o calitatea a formării net superioară 

programelor desfășurate anterior, dar prin comparație cu 

sistemul de ucenicie din Germania, contribuția este una 

limitată. Oferta de de calificări disponibile, rata de finalizare a 

stagiilor, precum și implicarea angajatorilor rămâne la nivele 

scăzute, în ciuda creșterii subvențiilor acordate. În plus, 

oportunitățile de a găsi stagii de pregătirea profesională de 

înaltă calificare rămâneau greu de îndeplinit pentru mulți 

tineri.  

 

1.2. Aprofundarea politicilor privind ucenicia - Modern 

Apprenticeships – the Way to Work - 2001 

Ca răspuns la provocările întâmpinate au urmat o serie de 

măsuri menite să contribuie la îmbunatățirea cadrului de 

funcționare a ucenicie din Marea Britanie. O primă măsură va fi 

accea de a transforma  sistemul național de stagii în programe 

de bază în ucenicie. Mai mult, în anul 2000 Departamentul 

pentru Educație și Ocuparea Forței de Muncă (DfEE) de atunci a 

organizat o consultare privind reformarea schemei privind 

ucenicia din 1993 pe baza recomandărilor înaintate de un 

comitet consultativ mandatat să realizeze un raport de analiză 

a uceniciei. Raportul comitetului consultativ intitulat Modern 

                                                           
8 Paul Ryan, și Lorna Unwin (2001), Apprenticeship and the British Training Market, 
National Institute Economic Review 
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Apprenticeships – the Way to Work9 a fost transmis 

Departamentul pentru Educație și Aptitudini (DFES) și 

Consiliului pentru Învățare și Aptitudini (LSC) în septembrie 

2001 și  conținea o serie de recomandări care vizau printre 

altele creșterea acoperirii la scară națională a cadrului pentru 

ucenicie, recomandări privind conținutul programelor de 

formare și certificare, precum și necesitatea îmbunătățirii 

promovării uceniciei10. 

 

Modificări propuse pe baza recomandărilor 

incluse în raportul  

Modern Apprenticeships – the Way to Work (2001) 

 elaborarea unui cadrul național al uceniciei 

care definește standardele de bază și 

întărește relația dintre angajator și ucenic; 

 dreptul la un loc de ucenicie modernă 

pentru toți cei de 16 și 17 ani, din 

septembrie 2004; 

 derularea unei campanii de marketing de 16 

milioane lire sterline, pe parcursul a trei 

ani, începând din ianuarie 2002 menită să 

promoveze ucenicia la locul de muncă și să 

stimuleze participarea în rândul 

angajatorilor și tinerilor; 

 o componentă cheie pentru obținerea 

diplomei de ucenicie o reprezintă noile 

certificate care asigură aprofundarea 

cunoștințele tehnice;  

                                                           
9 Modern Apprenticeships – the Way to Work, September 2001, Report of the Modern 
Apprenticeship Advisory Committee 
10 James Mirza- Davies (2015b). Apprenticeships Policy, England prior to 2010 . Briefing 
Paper, Number 07266, 23 July 2015, p. 6 
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 stimularea organizațiilor din sectorul public 

pentru organizarea stagiilor de ucenicie. 

 

Măsurile începute în anul 2000 menite să contribuie la 

evaluarea modului în care funcționează programele de ucenicie 

au continuat și în următorii ani. În 2002 a fost creat un grup de 

lucru însărcinat să analizeze problemele angajatorilor privind 

cadrul de funcționare a uceniciei și să propună soluții de 

îmbunătățire11. În 2004, pe baza concluziilor grupului de lucru, 

guvernul va anunța modificări semnificative privind modul de 

derulare al contractelor de ucenicie. 

Printre modificările propuse se numără: 

 introducerea noțiunii de „Ucenicie” pentru  nivelul 2 de 
calificare (înlocuind conceptul de  “Ucenicie de Bază” 
existent la accea dată). 

 introducerea noțiunii „Ucenicie de nivel avansat” pentru 
nivelurile 3 sau niveluri superioare de calificare 
(înlocuind conceptul de “Ucenicie modernă de tip 
avansat”) . 

 eliminarea limitei superioare de vârstă (de 25 de ani) 
pentru începerea unui program de uceniciei,  

 introducerea sintagmei „ Tânăr Ucenic” pentru tinerii de 
14-16 ani care doresc să înceapă un stagiu, cu 
posibilitatea de a petrece până la două zile pe 
săptămână la locul de muncă. 

 Introducerea conceptului de „pre-uceniciei” dedicată 
tinerilor care au potențial, dar care nu sunt încă 
pregătiți sau capabili pentru a intra într-un program de 
ucenicie12.  

                                                           
11 HM Treasury, Modern Apprenticeships Taskforce launch, 25 February 2003 
12 Paul Ryan, și Lorna Unwin (2001), Apprenticeship and the British Training Market, 
National Institute Economic Review 
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1.3. Consolidarea sistemului de ucenicie - Apprenticeships, 

Skills, Children and Learning Act - 2009 

Practic, prin modificările întreprinse, sistemul de ucenicie din 

Marea Britanie intră într-o nouă etapă, de consolidare, procesul 

fiind încheiat odată cu adoptarea unui nou act normativ în 

200913. Legea din 2009 acoperă o gamă mai largă de activități, 

de la ucenicie și stagii și mergând până la reglementări 

privitoare la resursele necesare pentru educație sau cele 

necesare pentru obținerea unei calificări. O modificare 

importantă prevăzută de noul cadru de reglementare este 

legată de adminstrarea sistemului de ucenicie prin apariția unor 

structuri noi, dedicate derulării stagiilor de ucenicie.  Astfel, 

responsabilitatea administrării sistemului de ucenicie cade în 

sarcina Consiliului de Învățare și Competențe (Learning and 

Skills Council). Din aprilie 2009 Serviciul Național de Ucenicie, o 

structură nou creată, va deveni operațională în cadrul 

Consiliului de Învățare și Competențe (transformată ulterior în 

Agenția de Finanțare a Competențelor). Pe lângă acestea un rol 

important îl joacă și Consiliile Sectoriale de Competențe (Sector 

Skills Councils) care sunt responsabile de designul cadrelor 

specifice de ucenicie pe fiecare sector de activitate. 

Consiliul de Învățare și Competențe 

Consiliul de Învățare și Competențe (Learning and 

Skills Council) a fost un organism public non-

departamental, finanțat în comun de 

Departamentul pentru Afaceri, Inovație și 

Competențe (BIS) și Departamentul pentru Copii, 

Școli și Familii din Anglia. Acesta a fost înființat 

                                                           
13 Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009 
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în aprilie 2001 și și-a încheiat activitatea la 31 

martie 2010 când a fost înlocuit de Agenția de 

Finanțare a Competențelor și Agenția de Învățare 

a Tinerilor. 

 

Agenția de Finanțare a Competențelor 

Agenția de Finanțare a Competențelor (Skills 

Funding Agency) a fost una dintre cele două 

organizații succesoare care au apărut din 

închiderea în 2010 a Consiliului de Învățare și de 

Competențe (Learning and Skills Council). La rândul 

ei, agenția a fost înlocuită de Agenția de Finanțare 

a Educației și Competențelor (Education and Skills 

Funding Agency) în 2017. 

Agenția a finanțat stagiile de formare pentru 

dobândirea de competențe în Anglia. Domeniul său 

de aplicare a cuprins nu doar ucenicia, ci și 

programele de educație a adulților. Totodată, 

avea responsabilități privind implementarea 

inițiativelor finanțate de Uniunea Europeană prin 

Fondul Social European. Agenția a sprijinit peste 

1.000 de colegii, organizații private de formare și 

angajatori cu finanțare de peste 4 miliarde de lire 

sterline în fiecare an. 

 

Consiliile Sectoriale pentru Competențe 

Consiliile Sectoriale pentru Competențe sunt 

structuri ale angajatorior, care reprezintă diverse 

sectoare industriile din Marea Britanie. Obiectivele 

asumate de consiliile sectoriale sunt următoarele: 

să sprijine angajatorii în elaborarea și gestionarea 



 

15 

 

standardelor de ucenicie, să contribuie la 

reducerea deficitului de competențe în rândul 

angajatorilor cu scopul de a îmbunătăți 

productivitatea muncii, precum și să contribuie la  

îmbunătățirea ofertelor de învățare. 

O preocupare constantă a consiliilor sectoriale este 

legată de analiza cererii de competențe pe piața 

muncii și anticiparea abilităților și a 

competențelor necesare în viitor din cadrul 

industriei lor. Consiliile sectoriale contribuie 

totodată la proiectarea și aprobarea cadrelor de 

ucenicie și a noilor standarde de ucenicie, la 

elaborarea standardelor naționale ocupaționale și 

la crearea de strategii de calificare a fiecărui 

sector industrial în parte. 

 

Schimbările legislative din 2009 vor pune bazele noul cadru de 

ucenicie, care este structurat pe patru piloni: 

 dobândirea de competențe de bază– presupune ca la 
finalul stagiului de ucenicie, ucenicul obține o calificare 
profesională recunoscută la nivel național, de nivel 2 sau 
3;  

 dobândirea de  cunoștințe specifice (tehnice) – 
presupune eliberarea unui certificat tehnic, similar unei 
calificări profesionale sau vocaționale recunoscut 
national; 

 dobândirea unor aptitudini transferabile - acestea 
trebuie să includă abilități de bază (de exemplu 
comunicare) și pot fi demonstrate prin testare; 

 drepturile și responsabilitățile angajatorului și ale 

angajatului - o cerință de a dezvolta cunoștințe de bază 

privind înţelegerea modului în care funcționează 

relațiile de muncă. 
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Principiile după care se ghidează finanțarea programelor de 

ucenicie, implementate odată cu reforma din 2009 presupun un 

efort comun între autorități și angajator. Astfel, Consiliul de 

Învățare și Competențe oferea finanțare completă pentru 

stagiile de ucenicie pentru tinerii între 16 și 18 ani, iar  pentru 

cei în vârstă de 19 ani și peste era necesară o contribuție a 

angajatorului. Nivelul contribuției, la nivelul lui 2009, suportată 

de angajator era de aproximativ jumătate (42,5%) din total. 

Totodată, nu exista un nivel unitar de contribuție pentru un 

anumit program de ucenicie, ci depindea de la caz la caz de 

elementele specifice necesare pentru finalizarea unui stagiu. 

Pentru exemplificare, Consiliul de Învățare și Competențe, a 

stabilit ca finanțarea unui program de ucenicie în domeniul 

prelucrării lemnului să fie de aproximativ 8.660 de lire sterline 

pentru un ucenic de 16-18 ani și de 5.080 de lire sterline pentru 

unul în vârstă de 19 ani și peste14.  

La nivelul anului 2007, salariul mediu obținut de ucenici era de 

170 de lire sterline/ săptămână, chiar dacă minimul stabilit de 

reglementările în vigoare era de 80 de lire / săptămână15. 

Durata stagiilor de ucenicie era între unu și cinci ani, în funcție 

de specificul programului de formare și de nivelul de calificare. 

Durata medie înregistrată la nivelul Marii Britanii fiind de 23 de 

luni/stagiu. Potrivit statisticilor aproximativ 12% dintre 

angajatori ofereau stagii de ucenicie16 la acea vreme.  

 

 

 

                                                           
14 Learning and Skills Council, Example funding rates for apprenticeships: 2008/09, 
August 2008  
15 DIUS, Apprenticeship Pay: 2007 Survey of Earnings by Sector, Research Report 08/05 
16 BERR (2008) Small and Medium Enterprise Statistics for the UK and Regions.  
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2. Cadrul de funcționare a uceniciei în prezent 

2.1.  Ce sunt programele de ucenicie? 

Programele de ucenicie sunt locuri de muncă remunerate, care 

încorporează și un program de formare profesională. Perioada 

de stagiu variază între unu și patru ani fiind disponibile 1.500 

de ocupații în peste 170 de sectoare industriale. La finalizarea 

stagiului de ucenicie ucenicul primește o calificare recunoscută 

la nivel național17.  

Stagiile de ucenicie sunt disponibile oricărei persoane cu vârsta 

de peste 16 ani care trăiește în Anglia. Angajatorii pot însă 

stabili cerințe diferite de intrare în câmpul muncii în funcție de 

specificul sectorului industrial și de caracteristicile locului de 

muncă. 

Potrivit statisticilor peste 900.000 de ucenici au participat la un 

stagiu în anul universitar 2016 - 2017 și  aproape 14.000 de 

posturi vacante de ucenicie erau  postate pe site-ul dedicat18,  

la începutul anului 2019. 

Nivelurile de pregătire 

Stagiile de ucenicie se fac pe diferite niveluri de calificare: 

Nume Nivel 
Nivel echivalent 
în sistemul de educație 

Intermediar 2 Examen GCSE  

Avansat 3 Examen de nivel A  

Superior  4,5,6 și 7 Diploma de calificare 

Nivel universitar 6 și 7 
Diploma de licență sau 
master 

                                                           
17 Gov.uk, Key facts about apprenticeships, 21 Feb 2017 
18 Gov.uk, Become an apprentice 
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Ucenicie tip cadru (frameworks apprenticeship) 

și ucenicie tip standard (standard apprenticeship) 

 

Există două tipuri diferite de programe de ucenicie: programe 

de tip “cadru” și programe de tip “standard”. Sistemul de 

ucenicie de tip cadru este înlocuit treptat cu programele de tip 

standard. Până în 2020 se preconizează ca toate programele noi 

să fie de tip standard și nu se mai permite începerea de 

programe de tip cadru19.  

Sistemul de ucenice de tip standard a debutat în 2014. Noul 

sistem de ucenicie fiind introdus ca răspuns la criticile că 

programele de ucenicie nu sunt suficient de relevante pentru 

angajatori.  Cele mai importante modificări introduse prin 

sistemul tip standard sunt următoarele: standardele 

programului de ucenicie sunt elaborate în comun de către 

reprezentanți ai angajatorilor și ai organizațiilor sectoriale și 

obligativitatea unei evaluări la finalul perioadei de stagiu, 

evaluare care condiționează obținerea certificatului de 

competențe. Prin comparație, sistemele de ucenicie de tip 

cadru sunt dezvoltate de către organisme sectoriale și sunt 

axate în primul rând pe atingerea nivelurilor de calificare. 

Acest lucru presupune că, este posibil ca un ucenic să atingă 

toate calificările în decursul stagiului de ucenicie tip cadru, dar 

să nu obțină de fapt abilitățile necesare să-și îndeplinească în 

bune condiții meseria. În cadrul acestui tip de program, ucenicii 

sunt evaluați pe tot parcursul stagiului, dar nu există o cerință 

expresă privind o evaluare de final20. 

 

                                                           
19 ESFA, Information about the withdrawal of apprenticeship frameworks 
20 Institute for Apprenticeships, Apprenticeship frameworks and standards: the main 
differences, 1 August 2017 
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2.2.  Drepturile angajaților și nivelul salariului minim 

Ucenicii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani au dreptul la 

salariul minim stabilit prin lege de 3,70 lire sterline/oră. Prin 

această sumă ucenicii sunt plătiți atât pentru activitațile de 

muncă efectivă, cât și pentru timpul pe care îl petrec pentru 

pregătirea teoretică.  

Ucenicii cu vârsta de peste 19 ani au, deasemenea, dreptul la 

salariul minim stabilit pentru ucenici de 3,70 lire sterline/oră în 

primul an de ucenicie. După această vârstă, ei au dreptul la un 

salariu minim stabilit la nivel național în funcție de vârsă, după 

cum urmează: 

 minim 5,90 lire pe oră pentru tinerii între 18 și 20 de 

ani,  

 minim 7,38 lire pe oră pentru cei între 21 și până la 24 

de ani și  

 minim 7,83 lire pe oră pentru persoanele cu vârsta peste 

25 de ani21. 

Ucenicilor le sunt garantate aceleași drepturi la angajare ca și 

altor categorii de angajați, inclusiv dreptul la concediu, precum 

și concediul de maternitate. 

 

2.3.  Criteriile minime stabilite pentru finanțarea stagiilor 

ucenicie 

Există o serie de criterii formale necesare de îndeplinit pentru 

ca programele de ucenicie să fie  finanțate. 

a. O durată minimă a stagiului de 12 luni 

Durata minimă pentru un program de ucenicie este de 12 luni, 

dar poate fi și mai lungă în cazul anumitor programe. 

                                                           
21 Gov.uk, National Minimum Wage rates (la nivelul lunii Aprilie 2018) 
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Pentru programele de tip standard, finalizarea stagiului se 

încheie doar în momentul în care ucenicul trece examenul de 

finalizare a stagiului cu succes.  

b. Minim 30 de ore timp de muncă și pregătire pe săptămână 

Durata minimă de 12 luni se calculează pentru fiecare ucenic 

care lucrează cel puțin 30 de ore pe săptămână. În această 

perioadă este avut în vedere inclusiv timpul petrecut pentru 

instruirea teoretică. În cazul în care ucenicul lucrează mai puțin 

de 30 de ore pe săptămână, atunci perioada preconizată 

stagiului de uceniciei va trebui extinsă22. 

c. Pregătirea teoretică  

Cel puțin 20% din totalul orelor plătite ucenicului, pe durata 

planificată pentru stagiul de ucenicie, trebuie să fie dedicate 

pentru pregătirea teoretică. Această pregătire teoretică nu 

include cursurile de limba engleză (pentru un nivel 2 de 

calificare) și nici pe cele de matematică23 (vezi mai jos).  

Instruirea de nivelul 2 în matematică și limba engleză 

Programele de ucenicie trebuie să ofere instruire de 

nivelul 2 la Limba engleză și Matematică, dacă 

ucenicul nu are deja aceste calificări sau calificări 

echivalente. Ucenicul nu este obligat să obțină 

acestea calificări pentru a finaliza cu suces un stagiu 

de ucenicie de nivel 2, dar trebuie să dețină sau să 

finalizeze aceste cursuri dacă doresc să termine un 

stagiu de ucencie de nivel 324. 

 

                                                           
22 ESFA, Apprenticeship funding: rules and guidance for employers, Iulie 2018, p11 
23 ESFA, Apprenticeship funding: rules and guidance for employers, Iulie 2018, p 8 
24 ESFA, Apprenticeship funding: rules and guidance for employers, Iulie 2018, p 22-23 
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d. Contractul de ucenicie 

Ucenicii trebuie să semneze cu contract de ucenicie cu 

angajatorul înainte de începerea stagiului.  Aceasta va include 

detalii despre durata uceniciei, pregătirea care va fi oferită, 

condițiile de muncă și calificarea obținută la final. 

Fără acest acord nu poate fi emis un certificat de finalizare a 

uceniciei. 

Angajatorii trebuie să semneze, de asemenea, o declarație de 

angajament pentru ucenicie atât cu ucenicul, cât și cu 

organizația sau instituția de formare. Acest lucru trebuie să 

includă programul pentru pregătire, planificarea activităților de 

muncă și de pregătire teoretică, condițiile de muncă, modul în 

care sunt rezolvate diferendele apărute etc25. 

 

Informații suplimentare detaliate privind condițiile 

contractuale minimale și standardele operaționale 

necesare uceniciei pot fi găsite în ghidul Reguli de 

finanțare și performanță în programele de ucencie 

2018 - 201926. 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Gov.uk, Employing an appentice 
26 ESFA, Apprenticeship funding: rules and guidance for employers, Iulie 2018 
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3. Evoluția politiciilor publice privind 

programele de ucenicie după 2015 
 

3.1. Stabilirea unei ținte - 3 milioane de ucenici până în 2020 

În discursul reginei din 201527 guvernul a stabilit o țintă de 3 

milioane de noi ucenici până în 2020, iar prin Legea privind 

reforma muncii (Welfare Reform and Work Act) din 2016, 

guvernul este obligat să raporteze anual asupra progreselor 

înregistrate pentru atingerea acestei ținte. 

Obiective pentru sectorul public 

În 2016 Legea privind întreprinderile (Enterprise 

Act) i-a asigurat putere ministrului să stabilească 

ținte pentru numărul de ucenici din organismele 

publice din Anglia.  Prin stabilirea unor ținte în 

sectorul public se urmărea impulsionarea creșterii 

numărului de ucenici și atingerea obiectivelor 

stabilite la nivel național. În urma consultărilor 

publice guvernul a stabilit că doar acele organisme 

publice cu un număr de minim 250 de angajați vor 

trebui să îndeplinească țintele. Ținta stabilită, a fost 

ca minim 2,3 %  din numărul total de angajați din 

sectorul public să fie cuprinși într-un program de 

ucenicie28.  

3.2.Înființarea Institutului pentru Ucenicie 

Institutul pentru Ucenicie a fost înființat în mai 2016 prin Legea 

întreprinderilor. Acesta are statut de organism public executiv 

                                                           
27 https://www.gov.uk/government/topical-events/queens-speech-2015 
28 DfE, Public Sector apprenticeship targets, 20 Ianuarie 2017 

https://www.gov.uk/government/topical-events/queens-speech-2015
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(non-departamental), finanțat de Departamentul pentru 

Educație. Scopul declarat al institutului este de a asigura 

programe de ucenicie de înaltă calitate și pentru a consilia 

guvernul cu privire la finanțarea pentru fiecare program în 

parte29. 

3.3. Modificări privind finanțarea programelor de ucenicie 

Departamentul pentru Educație și Agenția pentru Finanțarea 

Educației și Aptitudinilor (ESFA) a publicat propuneri pentru 

modificări ale modului de finanțare a uceniciei. (modul de 

finanțare a programelor de ucenicie va fi detaliat într-o 

secțiune ulterioară). 

3.4. Alte modificări privind statutul uceniciei 

a. Protejarea prin lege a conceptului de ucenicie 

Legea întreprinderilor din 2016 stipulează că termenul de 

„ucenicie” va fi protejat prin lege împiedicând utilizarea sa 

greșită. Proiectul de lege pentru întreprinderi, permite în acest 

fel guvernului să ia măsuri dacă termenul este folosit eronat de 

către furnizorii de instruire sau de către alte entități. 

b. Schimbarea responsabilităților privind administratrarea 

programelor de ucenicie 

Departamentul pentru Afaceri, Inovare și Aptitudini, care era 

responsabil de ucenicie a fost înlocuit de Departamentul pentru 

Afaceri, Energie și Strategie Industrială în iulie 2016. Odată cu 

această schimbare responsabilitatea privind politicile de 

ucenicie, împreună cu politicile privind învățământul continuu 

au fost transferate către Departament pentru Educație30. 

                                                           
29 https://www.instituteforapprenticeships.org 
30 HCWS94, Machinery of Government Changes, 18 Iulie 2016 

https://www.instituteforapprenticeships.org/
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4. Finanțarea programelor de ucenicie - Taxa 

pentru ucenicie 
 

4.1.  Ce reprezintă taxa pentru ucenicie? 

La 6 aprilie 2017, taxa de ucenicie a intrat în vigoare în toată 

Marea Britanie, pentru toți angajatorii ale căror costuri cu forța 

de muncă angajată depășesc 3 milioane de lire sterline anual. 

Taxa este stabilită  la 0,5% din valoarea costurilor salariale cu 

forța de muncă angajată din care se scade o indemnizație  de 

15.000 lire sterline pe an financiar. Taxa este plătită într-un 

cont dedicat uceniciei, iar fondurile acumulate în acest cont 

pot fi cheltuite de către angajator doar pentru instruirea 

teoretică și evaluarea ucenicilor la finalizarea stagiului31. 

Guvernul a declarat că taxa pe ucenicie „va permite 

dublarea investiției în programele de ucenici , la 2,5 

miliarde de lire sterline pe an, până în anul 2020, 

comparativ cu nivelul investițiilor din anul 2010“. 

Apprenticeship funding: Proposals for apprenticeship 

funding in England from May 2017, p. 3 

 

4.2. Cine plătește taxa pentru ucenicie? 

Angajatorii vor plăti taxa dacă: 

 au o factură anuală de plată cu forța de muncă de peste 

3 milioane de lire sterline; sau 

                                                           
31 Department for Education, Apprenticeship funding: Proposals for apprenticeship 
funding in England from May 2017, 25 October 2016 
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 dacă împreună cu alte companii sau organizații 

partenere cumulează în total o factură anuală de plată  

de peste 3 milioane de lire sterline. 

 

4.3. Cât va plăti un angajator? 

Taxa de ucenicie percepută este de 0,5% din valoarea de plată 

a costurilor salariale cu forța de muncă a angajatorilor, la care 

se aplică o deducere de 15.000 lire sterline pe an financiar. În 

mod similar, în cazul parteneriatelor se aplică 0,5% din baza 

statului de plată cu costurile salariale cumulate, din care se 

scade  o singură dată  indemnizația de 15.000 lire sterline.  

Exemplu de calcul privind taxa pentru ucenicie 

Suma lunară pe care angajatorul va trebui să o 

plătească depinde de valoarea lunară cu costurile 

salariale ale angajatorului. De exemplu, dacă au 

avut o factură de plată cu salariile mai mare într-o 

lună, atunci vor plăti o sumă mai mare în luna 

respectivă. Pentru un angajator a cărui  factură de 

plată este de 500.000 de lire sterline într-o lună, 

taxa este de 1.250 de lire sterline. Modul de calcul 

este următorul:  se calculează 0,5% din totalul de 

500 000 de lire sterline (care reprezintă 2.500 lire 

sterline) din care se scade deducerea lunară 

aferentă de 1.250 lire sterline (aceasta se 

calculează împărțind valoarea anuală de 15.000 

lire sterline împărțită la 12 luni). Similar, dacă în 

luna următoare factura de plată cu salariile a fost 

de 250.000 lire sterline, atunci ei nu vor plăti 

nimic în luna respectivă (deoarece 0,5% din 250 

000 este egală deducerea lunară de 1.250 lire 

sterline). 
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4.4. Ce se întâmplă cu banii plătiți prin taxa pentru 

ucenicie? 

Angajatorii care plătesc taxa pentru ucenicie vor trebui să 

deschidă un cont bancar dedicat pentru stagiile de ucenicie. Din 

acest cont pot fi efectuate exclusiv plățile către furnizorul de 

formare sau pot fi acoperite costurile cu evaluarea la finalul 

stagiului. După ce angajatorul achită lunar taxa de ucenicie 

către fisc, guvernul va returna aceste sume angajatorului în 

contul bancar dedicat. Odată ce programul de ucenicie a 

început, automat vor fi efectuate plăți lunare din contul 

angajatorului către furnizorul de instruire și evaluare. 

4.5. Cum se pot cheltui banii din fondul pentru ucenicie? 

Fondurile din contul pentru ucenicie pot fi cheltuite doar 

pentru serviciile de formare și evaluare ale ucenicilor. Din acest 

cont pot fi efectuate plăți către furnizorii de formare și nu pot 

fi acoperite alte costuri cu ucenicia, cum ar fi de exemplu 

salariile ucenicilor. 

4.6. Stimulent de 10% oferit de guvern 

Există o măsură suplimentară care stimulează finanțarea 

programelor de ucenicie. Astfel, pentru orice contribuiție la 

taxa de ucencie plătită de angajator guvernul va contribui cu 

10% din valoarea taxei încasate. Suma de bani se va transfera 

odată cu restul taxei în contul bancar dedicat serviciilor de 

ucenicie.   

4.7. Valabilitatea perioadei de utilizarea a fondurilor din 

contul pentru ucenicie 

Fondurile acumulate în contul pentru ucenicie expiră după 24 

de luni de la intrarea banilor în cont, dar angajatorul va primi 

în prealabil un avertisment înainte de termenul de expirare. 
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Pentru a optimiza procesul și a reduce riscurile legate de 

expirarea fondurilor, ori de câte ori o plată este debitată din 

contul de ucenicie, vor fi utilizate fondurile care au întrat în 

contul de ucenicie la o dată anterioară. După expirarea 

fondurilor din contul de ucenicie, angajatorul nu va mai putea 

să efectueze cheltuieli pentru serviciile de instruire și evaluare. 

4.8. Poate un angajator să transfere taxa de ucenicie  

către un alt angajator? 

Angajatorii au posibilitatea să transfere banii din fondurile de 

ucenicie neutilizați către alt angajator.  Suma maximă 

transferată era de 10% din totalul fondurilor acumulate anual și 

nu este limitat numărul de transferuri. De la începutul lunii 

aprilie 2019 procentul sumelor de bani neutilizați din fondul 

pentru ucenicie a crescut la 25%32. 

Rezultatele înregistrate prin introducerea taxei 

pentru ucenicie 

În perioada 2017-18 suma colectată prin taxa pentru 

ucenicie a fost de 2,7 miliarde de lire sterline, iar 

între aprilie 2018 și  noiembrie 2018, au fost 

colectate încă 1,8 miliarde de lire sterline 

suplimentare33. Departamentul pentru Educație se 

aștepta ca aproximativ 19.000 de angajatori să achite 

taxa pentru ucenicie, ceea ce reprezintă 1,3% din 

totalul angajatorilor. Acest lucru înseamnă că taxa 

medie colectată anual pentru un angajator să fie în 

jur de 140.000 lire sterline. În raportul elaborat de 

Institutul de Analize Fiscale, Reformele privind 

                                                           
32 ESFA, Transferring unused apprenticeship funds to other employers, June 2018 
33https://www.parliament.uk/written-questions-answers-statements/written-
question/lords/2018-12-17/HL12348 

https://www.parliament.uk/written-questions-answers-statements/written-question/lords/2018-12-17/HL12348
https://www.parliament.uk/written-questions-answers-statements/written-question/lords/2018-12-17/HL12348
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finanțarea uceniciei în Anglia se estimează că 60% 

dintre angajați lucrează în prezent pentru un 

angajator plătește taxa de ucenicie34. De la 

introducerea taxei pentru ucenicie în aprilie 2017 și 

până la 30 septembrie 2018, fondurile plătite 

furnizorilor de formare plătite în numele 

angajatorilor au totalizat 370 de milioane de lire 

sterline. 

 

Drepturile angajaților în programele de ucenicie 

Articolul 109 din Legea impozitării prevede că veniturile celor 

care lucrează pentru un angajator ca ucenici nu pot fi reduse 

pentru a plăti taxele. Taxa pentru ucenicie, revine așa cum a 

fost descris anterior, în sarcina angajatorului. 

Registrul furnizorilor de formare în ucenicie35 

Din mai 2017, angajatorii care plătesc taxa de ucenicie pot 

alege un furnizor dintr-un nou registru - Registrul furnizorilor 

de formare în ucenicie. Guvernul a afirmat că „registrul va 

oferi angajatorilor o asigurare că furnizorii pe care îi au 

utilizează au capacitatea de a oferi un training în ucenicie de 

bună calitate." 

Începând cu luna mai 2017, pentru a fi eligibili sa ofere training 

de ucenicie pentru ucenicii, organizațiile trebuie să fie înscrise 

în registru. Organizațiile vor fi împărțite în 3 tipuri de furnizori: 

                                                           
34 https://www.ifs.org.uk/publications/8863 
35 SFA, Register of apprenticeship training providers, March 2017 

https://www.ifs.org.uk/publications/8863
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 Furnizor principal - organizații care pot fi selectate de 

către angajatorii plătitori de taxă de ucenicie pentru a 

oferi training ucenicilor. 

 Furnizor angajator – angajatori care plătesc taxa de 

ucenicie cărora li se permite să ofere instruire 

personalului propriu sau ucenicilor în companii conexe. 

 Furnizor de sprijin - organizații care livrează doar 

programe de instruire subcontractat (pentru valori 

contractuale între 100.000 și 500.000 lire sterline pe an 

în total). 

Companiile care doresc să livreze servicii de instruire 

subcontractate în ucenicie cu o valoare sub 100.000 lire sterline 

nu trebuie să solicite în prezent să fie înscrise în registru. 
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5. Alte modificări  

ale cadrului de funcționare a uceniciei 
 

Departamentul pentru Educație și Agenția de Finanțare a 

Educației și Aptitudinilor (ESFA) au publicat o serie propuneri 

pentru modificarea modului de finanțare a programelor de 

uceniciei la 12 august 2016. Pe baza acestor propuneri a urmat 

o consultare publică cu furnizorii de formare și cu angajatori, 

consultare care s-a încheiat pe 5 septembrie 2016. Politica 

publică privind finanțarea ucenicie a fost adoptată pe 25 

octombrie36. 

 

5.1.  Finanțarea  programelor de ucenicie -  2017 

Unificarea modului de finanțare a programelor. Din mai 2017, 

atît sistemele de ucenicie de tip cadru, cît sistemele de tip 

standard au fost finanțate în același mod: 

 Fiecare program de ucenicie (de tip cadru sau standard) 

va fi asociat unei grile de finanțare. 

 Angajatorii și furnizorii de training vor negocia un preț 

pentru serviciile de formare și evaluare. 

 Fondurile strânse prin taxa pentru ucenicie vor fi 

utilizate pentru a plăti instruirea și evaluarea 

angajatorilor care plătesc taxa (până la limita superioară 

a grilei de finanțare). 

                                                           
36 DfE/SFA, Apprenticeship Funding in England from May 2017, 25 October 2016 
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 Angajatorii care nu plătesc taxa vor plăti 10% din costul 

instruirii și evaluării, guvernul contribuind cu restul de 

90% (până la limita superioară a grilei de finanțare). 

Acesta va scădea la 5% în 2019. 

 Costurile de formare și evaluare peste limita superioară 

a grilei de finanțare vor fi plătite separat de către 

angajator. 

 Contribuții suplimentare pot fi plătite angajatorului și 

furnizorului de instruire în funcție de caracteristicile și 

tipul programului de ucenicie37. 

Grilele de finanțare - plafoane 

Noul sistem de finanțare a uceniciei a fost inițial 

format din 15 grile de finanțare, limitele 

superioare ale acestora fiind cuprinse între 1.500 

și 27.000 lire sterline. Din august 2018, numărul de 

grile a crescut la 30. Toate sistemele de ucenicie 

existente (de tip cadru sau standard) au fost 

plasate în una dintre aceste linii de finanțare, iar 

noile programe de tip standard apărute vor fi 

plasate într-o linie de finanțare, imediat ce  

acestea vor fi gata de utilizare de către 

angajatori38. 

Grila de finanțare stabilește un maxim pe care 

guvernul este pregătit să îl cheltuiască pentru 

formare și evaluare pentru ucenicia respectivă. 

Guvernul a declarat că unul dintre obiectivele în 

acest sens este acela ca angajatorii să ia în 

                                                           
37 DfE/SFA, Apprenticeship Funding in England from May 2017, 25 October 2016 
38 SFA, Apprenticeship funding bands, 7 April 2017 
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considerare această limită superioară atunci când 

negociază prețul instruirii și evaluării. Angajatorii 

pot cheltui mai mult decât limita superioară a 

benzii de finanțare. 

Grilele de finanțare nu au limite inferioare. 

 

5.2.  Finațarea stagiilor funcție de tipul angajatorului 

a. Finațarea stagiilor pentru angajatorii care plătesc de taxa 

de ucenicie 

Angajatorii care plătesc taxa de ucenicie pot utiliza finanțarea 

costurilor aferente programelor de instruire și evaluare din 

contul pentru ucenicie, până ating limita superioară a grilei de 

finanțare în domeniul în care a fost plasat programul de 

ucenicie. Dacă costurile sunt mai mari decât limita superioară, 

angajatorul va trebui să plătească restul costurilor din afara 

contului de ucenicie. 

Dacă costul instruirii și evaluării este mai mare decât valoarea 

finanțării pe care angajatorul o are în contul de ucenicie, 

atunci angajatorul va plăti 10% din costul rămas, iar guvernul va 

oferi 90%, până la limita superioară a finanțării aferente.  

b. Finanțarea stagiilor pentru angajatorii care nu plătesc de 

taxa de ucenicie 

Angajatorii care nu plătesc taxa de ucenicie plătesc în prezent 

10% din cost, iar guvernul asigură restul de 90%, până la limita 

superioară a grilei de finanțare aferente. 

Suma pe care o va plăti acestia se va reduce la 5% în viitor.  
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c. Finațarea stagiilor pentru micii angajatori 

Guvernul va plăti toate costurile de formare a ucenicilor cu 

vârste cuprinse între 16 și 18 ani pentru angajatorii cu mai 

puțin de 50 de persoane care lucrează pentru ei, până la limita 

superioară a grilei de finanțare. De asemenea, guvernul va plăti 

costurile ucenicilor cu vârste cuprinse între 19 și 24 de ani care 

au fost anterior în îngrijire sau care sunt într-un plan de 

educație, sănătate și îngrijire al autorităților locale pentru 

micii angajatori. 

 

5.3. Plăți suplimentare pentru angajatori și furnizori de 

instruire 

Documentul de finanțare39 a uceniciei elaborat de 

Departamentul pentru Educație evidențiază o serie de 

suplimente financiare care pot fi acordate furnizorilor de 

formare și angajatorilor: 

 Atât angajatorii, cât și furnizorii de instruire vor primi 

1.000 de lire sterline de la guvern pentru fiecare ucenic 

cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani sau cu vârsta 

cuprinsă între 19 și 24 de ani și care a fost anterior în 

îngrijire sau care a fost incadrat în planul pentru 

educație, sănătate și de îngrijire a unei autorități locale. 

Aceasta sumă va fi plătită în două tranșe de 500 lire 

sterline. Prima dintre tranșe va fi plătită după primele 

trei luni și a doua va fi plătită după 12 luni. Această 

plată reflectă sprijinul suplimentar de care ucenicii au 

nevoie. 

                                                           
39 https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-funding  

https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-funding
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 O plată „de ajutor tranzitoriu” va fi oferită furnizorilor 

pentru fiecare ucenic aflat într-un program de ucenicie 

pe care îl instruiesc cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani 

sau cu vârsta cuprinsă între 19 și 24 de ani și care a fost 

anterior în îngrijire sau care a avut anterior un plan de 

educație, sănătate și îngrijire al autorității locale Acest 

lucru este oferit pentru a compensa impactul pe care îl 

va avea asupra furnizorilor o „rată unică de finanțare de 

bază pentru adulți”. 

 Pentru primul an al noului sistem de finanțare, furnizorii 

vor primi plăți suplimentare pentru cei din programele 

de ucenicie care locuiesc în zone mai defavorizate. 

Această plată va fi de 600 de lire sterline suplimentar 

pentru cei care locuiesc în zonele cele mai defavorizate 

(conform Indicelui privării), 300 lire sterline pentru cei 

care locuiesc în următoarele 10% (11-20%) și 200 lire 

sterline care locuiesc în următoarele 7% (interval 21-

27%). Aceasta supliment este oferit pentru a compensa 

costurile suplimentare necesare pentru instruirea 

persoanelor din medii defavorizate. 

 Dacă un ucenic are nevoie de instruire pentru a atinge 

standardul minim de competențe în utilizarea limbii 

engleze și matematică, furnizorul va putea solicita 471 

lire sterline de la guvern pentru a susține costurile 

aferente fiecărei calificări. 

 Furnizorii pot să solicite până la 150 de lire sterline pe 

lună pentru costuri suplimentare necesare în formarea 

celor cu o dizabilitate de învățare sau cu un alt handicap 

și care necesită sprijin suplimentar pentru învățare. 
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5.4. Alte reglementări aplicabile finanțării stagiilor de 

ucenicie 

a. Finanțare în Anglia și alte părți ale Regatului Unit 

Formarea pentru ucenicie va fi finanțată prin sistemul englez 

dacă principalul loc de muncă al ucenicului este în Anglia, chiar 

dacă ucenicul locuiește în afara Angliei. Singurele excepții de la 

această regulă sunt aplicate pentru angajații forțelor armate și 

pentru personalul auxiliar, care sunt tratați ca având sediul în 

Anglia, precum și ucenicilor a căror ocupație implică deplasări 

frecvente în afara Marii Britanii, dar care au un punct de lucru 

identificat în Anglia. 

Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord au propriile lor sisteme și 

proceduri pentru susținerea uceniciei.  

b. Finanțarea ucenicilor cu calificări prealabile 

Angajatorii vor putea utiliza fondurile din contul de ucenicie 

sau vor putea accesa sprijin guvernamental, dacă programul de 

ucenicie va oferi o calificare la un nivel mai înalt decât 

calificarea deținută în prezent. Aceste fonduri vor fi disponibile 

și în cazul în care programul de ucenicie ar permite ucenicului 

să dobândească noi abilități, chiar dacă calificarea este la un 

nivel mai mic decât calificarea pe care ucenicul  o deține deja.  
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6. Impactul modificărilor privind finanțarea 

programelor de ucenicie 

 
6.1.  Scăderea numărului de ucenici  

După introducerea modificărilor privind finanțarea în 2017, s-a 

înregistrat o scădere semnificativă a numărului de ucenici, 

precum și modificări ale tipurilor de programe pe care ucenicii 

le aleg. Totodată, cu introducerea noului sistem de impozitare, 

s-a constatat o scădere importantă și a numărului de stagii 

începute. Astfel, înainte de introducerea noului sistem de 

finanțare a uceniciei în mai 2017, a existat o creștere relativ 

mare a numărului de ucenicii, dar aceasta a fost urmată de o 

scădere importantă uceniciilor în luna după ce taxa pe ucenicie 

a fost introdusă. Pentru restul anului financiar 2016/17 și pe tot 

parcursul anului 2017/18, numărul de ucenicii în fiecare lună a 

fost mai mic decât nivelurile observate în anii precedenți40. 

În intervalul august 2017 și iulie 2018 (durata anului 

academic 2017/18), au fost înregistrați 369,700 de 

ucenici care au început un stagiu în Anglia, cu 

125,200 mai puțini comparativ cu anul academic  

2016/17 

DFE/ EFSA, Apprenticeship and traineeships: 

January 2018 

 

 

                                                           
40 DFE/ EFSA, Apprenticeship and traineeships: January 2018 
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6.2. Critici privind introducerea taxei pentru ucenicie 

Reducerea numărului de ucenici a adus o serie de critici din 

partea patronatelor din Marea Britanie privind noul sistem de 

finanțare. Camerele de Comerț Britanice (BCC) au declarat în 

mai 2018 că „sistemul nu funcționează”. Pentru întreprinderile 

mai mici, menționează aceștia: „noul sistem a adăugat noi 

bariere și a sporit complexitatea și costurile pentru recrutarea 

și formarea personalului”, în timp ce pentru întreprinderile mai 

mari: „inflexibilitatea sistemului a făcut dificilă cheltuirea 

fondurilor […] lăsând prea puțini bani disponibili pentru a plăti 

pentru instruirea ucenicilor”41. 

Alte îngrijorări au fost manifestate și de către reprezentanți ai 

Chartered Management Institute42 (CMI) care au declarat că 

„trebuie să facem în așa fel ca utilizarea taxei să se facă mai 

ușor pentru ca angajatorii să poată investi în creșterea 

abilităților angajaților” și că, prin urmare, procedurile trebuie 

schimbate. 

Organizația patronală a producătorilor (Manufacturers 

Organisation - EEF), a publicat deasemenea un  raport43 care 

arăta că, prin introducerea taxei pe ucenicie, producătorii nu 

recrutau mai mulți ucenici și că, în unele cazuri, planurile de a 

oferi stagii de ucenicie au fost reduse. De asemenea, raportul 

menționează că 93% dintre producători s-au „confruntat cu 

provocări” privind taxa și că 95% dintre aceștia îsi doresc ca 

sistemul să fie reformat. 

                                                           
41 British Chamber of Commerce, BCC: Evidence of need for Apprenticeship reform 
mounting, Mai2018 
42 https://www.ft.com/content/5eead818-59c3-11e8-bdb7-f6677d2e1ce8 
43EEF, A Levy Price to Pay? The Apprenticeship Levy One Year   

https://www.ft.com/content/5eead818-59c3-11e8-bdb7-f6677d2e1ce8
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Camerele de Comerț Britanice (BCC) și Chartered Management 

Institute (CMI) au publicat ulterior un plan în 10 puncte care 

stabilește recomandări privind modul în care guvernul pune în 

aplicare taxarea și modul în care angajatorii o folosesc. Într-

unul dintre aceste puncte s-a solicitat în mod expres 

reformarea taxei prin relaxarea regulilor, astfel încât utilizarea 

fondurilor din taxa de ucenicie să poată fi făcută și pentru alte 

programe de instruire acreditate44. 

 

6.3.  Motivele pentru care numărul de ucenici a început să 

scadă 

Există o serie de motive posibile care au generat o scădere 

substanțială a programelor de ucenicie Aceste cauze includ 

următoarele45: 

 Complexitatea impozitării: unii analiști au susținut că 

taxa în sine este prea complexă și a fost considerată un 

impozit pe afaceri, deoarece companiile reușesc cu greu 

să utilizeze această finanțare.  

 Inflexibilitatea taxei: fondurile care sunt încasate prin 

taxa de ucenicie pot fi utilizate numai pentru a plăti 

costurile de formare și evaluare a uceniciei. Unele 

dintre organizații, cum ar fi Camerele de comerț 

britanice (BCC), au susținut că „inflexibilitatea 

sistemului a îngreunat organizațiile să-și cheltuiască 

fondurile disponibile așa cum cred ei cel mai bine” și că 

                                                           
44 British Chamber of Commerce, Apprenticeship Levy reform 10-point plan, June 2018 
45 Andrew Powell (2019) Apprenticeships and skills policy in England. Briefing Papers, 
Number 03052, 7 January 2019, p. 21-22 
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angajatorii ar trebui să poată utiliza aceste fonduri 

pentru orice proiect care ar duce la creșterea calității 

forței de muncă. 

 Obligă angajatorii care nu platesc taxa să plătească 

10% din costurile cu programele de ucenicie: din mai 

2017, acei angajatorii mici care nu plătesc taxa ar 

trebuit să plătească 10% din costurile de formare și 

evaluare a uceniciei. Pe fondul creșterilor recente ale 

salariului minim, acest lucru poate însemna resurse 

suplimentare importante pe care un angajator mic/ 

mediu (IMM) nu poate să îl susțină.  

 Timpul alocat pentru formarea teoretică de 20%: unii 

angajatori au sugerat că timpul dedicat instruirii 

teoretice de minim 20% este prea lung - angajatorii au 

raportat că ar trebui să angajeze o persoană 

suplimentară pentru a acoperi îndatoririle ucenicului în 

timp ce ucenicul lipsește de muncă și este în formare.  

 

6.4.  Răspunsul autorităților competente 

Guvernul a răspuns criticilor primite cu privire la taxa pentru 

ucenicie și alte schimbări introduse, precizând că prin aceste 

măsuri de reformă calitatea programelor de ucenicie s-a 

îmbunătățit. 

În timpul întrebărilor privind educația din 14 mai 2018, 

ministrul educație i s-au adresat diverse întrebări legate de 

taxa de ucenicie. El a declarat că: 

 de la introducerea impozitarii, a existat o schimbare 

către programe de ucenicie de calitate superioară, 
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programe mai lungi și cu niveluri mai înalte de 

calificare. 

 în prezent, este o perioadă de schimbare, iar „unii 

angajatori au nevoie de mai mult timp să se decidă cum 

vor folosi banii rezultați din impozitul pe ucenicie”. 

 datorită impozitarii, finanțarea disponibilă pentru 

ucenicie va fi de „aproximativ de două ori mai mare 

decât a fost la începutul deceniului”46.  

 

6.5.   Evaluarea programelor de ucenicie după reformă 

O serie de rezultate vizibile au fost înregistrate după 

introducerea noii scheme privind ucenicia, în ciuda criticilor și 

contestărilor. Printre  cele mai importante rezultate merită 

menționate următoarele: 

a. Creșterea numărului de stagii de ucenicie de tip standard 

În anul universitar 2017/18, 44% dintre stagiile începute au fost 

în sistemul bazat pe standarde, prin comparație cu anul 

universitar 2016-17, când doar 5% dintre stagiile demarate au 

fost de tip standard.  

Programele de ucenicie de tip standard sunt considerate a fi de 

o calitate superioară programelor de ucenicie de tip cadru, un 

motiv fiind faptul că programele de instruire bazate pe 

standard sunt planificate de către  angajatori împreună cu 

furnizorii de formare. Acest lucru presupune că programul de 

ucenicie este conceput astfel încât crește probabilitatea ca 

                                                           
46 Andrew Powell (2019) Apprenticeships and skills policy in England. Briefing Papers, 
Number 03052, 7 January 2019, p. 22 
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ucenicul să obțină abilitățile, cunoștințele și experiența de care 

are nevoie pentru a urma o carieră în profesia sa. Prin 

comparație, programele de ucenicie de tip cadru sunt 

considerate ca fiind axate în primul rând pe obținerea calificării 

și nu răspund la fel de eficient dezvoltării abilităților necesare 

pentru a lucra într-o profesie anume. 

b. Creșterea timpului de instruire teoretică 

Din mai 2017, una dintre cerințele minime pentru finanțarea 

programelor de ucenicie a fost aceea că ucenicii trebuie să-și 

petreacă cel puțin 20% din timpul alocat pentru formarea 

teoretică. Drept urmare, în ultimul an s-a înregistrat o creștere 

de 20% a numărului mediu de ore de instruire.  

c. Creșterea nivelurilor de calificare 

De când reformele au fost introduse în 2017, a existat o 

creștere a numărului de ucenici angajați în programe de 

pregătire de niveluri superioare.  În anul universitar 2017/18, 

numărul ucenicilor înregistrați în programe de ucenicie de nivel 

superior a fost de 48.400. Practic, 13 % din totalul ucenicilor  

cuprinși într-un program de ucenicie se pregătesc pentru 

obținerea unei calificări de nivel superior. Comparativ cu anul 

2016/2017 când doar 36.500 de ucenicii de nivel superior au 

fost inițiate, a însemnat o creștere de 32% 47. 

 

 

 

                                                           
47 Apprenticeship statistics for England. 11 februarie 2019 
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7. Cadrul politicilor publice din Marea Britanie 

privind îmbunătățirea abilităților lucrătorilor 
 

Programele de ucenicie reprezintă doar una dintre inițiativele 

pe care guvernul le-a pus în aplicare pentru a îmbunătăți 

competențele deținute de lucrătorii din Anglia.  

Într-o interpelare adresată Ministerului Educației48, în 

2018, au fost solicitate lămuriri privind măsurile pe care 

guvernul le întreprinde pentru a se asigura că forța de 

muncă din Marea Britanie are abilitățile cerute de piața 

forței de muncă și totodată dacă s-a făcut vreo evaluare 

a competențelor de care este nevoie. În răspunsul său, 

guvernul a prezentat pașii pe care îi face pentru a se 

asigura că forța de muncă din Marea Britanie are 

abilitățile critice de care au nevoie întreprinderile din 

Marea Britanie: 

Ministerul Educației a realizat recent un studiu privind 

abilitățile angajatorilor, care oferă evaluări solide ale 

deficitului de competențe în Marea Britanie, pe regiune 

și pe sectoare. …. Ministerul Educației este responsabil, 

de asemenea, pentru elaborare analizei „Work Futures 

2014-202449”, care oferă proiecții pe piața forței de 

muncă.  

În plus, au fost inițiate Panelurile consultative pentru 

competențe (SAP), care reunesc reprezentanți ai tuturor 

părților interesate de la nivel local, firme, furnizori de 

instruire și educație terțiară, pentru a ne asigura că 

                                                           
48 PQ HL8999, 26 June 2018 
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furnizarea de competențe, răspund la cerințele și 

nevoile angajatorului pe plan local. Împreună cu SAP-

urile, organizăm întâlniri cu companii din toate 

sectoarele pentru a ne asigura că ne adaptăm 

programele nevoilor lor. 

Lucrăm totodată cu angajatorii pentru a elabora în 

comun politicile și programele privind competențele, 

ceea ce va face ca rezultatele să răspundă mai bine 

nevoilor angajatorului, oferind în același timp 

indivizilor abilitățile de care au nevoie pentru a avea 

succes. Aceasta inițiativă include îmbunătățirea 

sistemului de ucenicie, punând accent mai mare pe 

formare teoretică  și pe evaluarea la finalul stagiului. 

Colegiile și școlile tehnologice vor oferi competențe 

tehnice de nivel superior. Ministerul Educației dezvoltă 

totodată un nou sistem național de recalificare, un 

program ambițios, de anvergură, care va oferi adulților 

abilitățile de care au nevoie pentru a prospera și va 

ajuta angajatorii să se adapteze pe măsură ce 

economia se schimbă. 

Am înființat The Careers & Enterprise Company 

(Compania) o structură menită pentru a conecta școlile 

și colegiile cu angajatorii și pentru a oferi tinerilor 

posibilitatea de a avea întâlniri cu reprezentanții din 

sectorul de muncă. Începând cu 2015, rețeaua de 

consiliere pentru companii din cadrul acestei structuri a 

recrutat peste 2000 de consilieri. Acești sunt de regulă 

intreprinzatori seniori voluntari care lucrează cu școlile 

sau colegiile oferind îndrumări strategice cu privire la 

planurile lor de carieră pentru a deschide ochii tinerilor 

către noi  oportunități și pentru ai ajuta să țintească 

către aspirați mai înalte. 
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În aceast capitol vom trece în revistă alte inițiative care 

întregesc tabloul general privind preocupările de îmbunătățire a 

abilităților muncitorilor. Dintre aceste întervenții publice vom 

prezenta  următoarele inițiative: 

a. Panelurile consultative pentru competențe 

Constituirea Panelurilor Consultative pentru Competențe (SAP) 

a fost unul dintre angajamentele politice incluse în programul 

conservatorilor pentru alegerile din 2017. Scopul acestora 

paneluri este să identifice deficiențele de competențe la nivel 

local și să se asigure că sistemul de educație și formare oferă 

răspunsuri adecvate cerințelor mediului de afaceri pe plan 

local. 

Panelurile Consultative pentru Competențe își 

propun să reunească angajatorii locali și furnizorii 

de formare pentru furniza informațiile cu privire la 

competențele existente și nevoile pieței muncii și 

pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă. 

Acest lucru presupune răspunsuri la nevoile 

imediate, cât și examinarea a ceea ce este necesar 

pentru a ajuta zonele locale să se adapteze la 

schimbările viitoare ale pieței muncii. Acest lucru va 

ajuta colegiile, universitățile și alți furnizori de 

formare să ofere abilitățile cerute de angajatori, 

acum și în viitor. 

Panelurile Consultative pentru Competențe urmăresc 

să consolideze capacitățile parteneriatele locale și 

să contribuie la realizarea unor analize, care vor fi 

utilizate pentru identificarea abilităților, nevoilor și 

priorităților lor în materie de angajare, care să 

conducă la îmbunătățirea rezultatelor economice. 
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Acest lucru va ajuta comunitățile locale să elaboreze 

planuri de acțiune pentru a rezolva problemele 

legate de competențe. Prin aceste măsuri mai multe 

persoane din comunitatea locală vor avea acces la 

programe de instruire de calitate care să conducă în 

final la obținerea unor locuri de muncă mai bune.  

DfE, Skills Advisory Panels: analytical toolkit, 6 

December 2018 

 

DfE a declarat că pentru fiecare grup vor fi acordate 75.000 de 

lire sterline. 

b. Reformele privind învățământul tehnic 

Învățământul tehnic din Marea Britanie a suferit schimbări 

importante în ultimii ani. Noul sistem introdus va cuprinde 15 

rute de studiu, fiecare rută educațională oferind instruire 

pornind de la nomenclatorul ocupațiilor existente. La rândul lor 

unele dintre aceste rute vor fi împărțite în sub-diviziuni, 

denumite generic, căi. De exemplu, una dintre cele 15 rute de 

educație va fi în Sănătate și Știință, iar aceasta va fi sub-

împărțită în 4 căi diferite. Noile programe în învățământul 

tehnic vor putea fi studiate atât în sistemul standard de 

educație, în colegii, cât și prin programe de ucenicie. Patru 

dintre cele 15 trasee introduce fiind livrate în principal prin 

ucenicie.  

De asemenea, noi programe de studiu de nivel 3 - Nivelurile T - 

vor fi create pentru a sta la baza rutelor tehnice (în afară de 

cele patru rute create doar pentru ucenici), cu un nivel T 

pentru fiecare cale (adică unele rute vor avea mai mult de un 
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nivel T). Acestea vor fi destinate în primul rând tinerilor de 16 

ani. 

Trei niveluri T în rutele de formare în construcții, tehnologia 

informației și educație și îngrijire a copiilor vor fi furnizate 

începând cu septembrie 2020. Obiectivul guvernului fiind acela 

ca toate nivelurile T să fie introduse până în septembrie 202350. 

c. Schema națională privind recalificarea 

În manifestul electoral pentru alegerile din 2017, guvernul 

conservator s-a angajat să introducă un sistem național de 

recalificare, prin care programele de instruire să fie finanțate 

prin fonduri publice. Schema va oferi un nou serviciu pentru 

lucrătorii adulții cu un nivel scăzut de calificare și care încercă 

să găsească noi locuri de muncă. Pentru a dezvolta acest 

serviciu, Departamentul pentru Educație va colabora cu 

Confederația Industriei Britanice și Congresul Uniunii 

Tradițiilor51. 

d. Înființarea  Companiei pentru Cariere și Întreprinderi (The 

Careers & Enterprise Company) 

În decembrie 2014, Compania pentru Cariere și Întreprinderi 

(CEC) a fost creată de Departamentul pentru Educație pentru a 

oferi servicii de consiliere pentru carieră elevilor cu vârste 

cuprinse între 12 și 18 ani. Compania pentru Cariere și 

Întreprinderi este administrată de reprezentanți ai angajatorilor 

și este independentă de guvern52.  

Compania pentru Cariere și Întreprinderi a înființat totodată 

Fondul pentru Cariere și Întreprinderi, fond prin care 

                                                           
50 T Levels: Reforms to Technical Education (December 2018). 
51 DfE, Designing a retraining scheme that meets user needs, 20 December 2018 
52 DfE, New careers and enterprise company for schools, December 2014 
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stimulează creșterea numărului de întâlniri între angajatori și 

tineri. Numai în 2016, s-au investit 5 milioane de lire sterline în 

50 de programe de cariere și de întreprinderi53.  

Concomitent cu acțiunile Companiei pentru Cariere și 

Întreprinderi guvernul și-a publicat strategia privind cariera prin 

care a stabilit o serie de măsuri care trebuie implementate 

între 2018 și 2020 pentru îmbunătățirea orientării în carieră în 

Anglia. 

Astfel, până la sfârșitul anului 2020, strategia menționează ca 

toate școlile și colegiile să aibă acces la un consilier pentru 

întreprinderi. Școlile ar trebui să ofere, de asemenea, fiecărui 

tânăr șapte întâlniri cu angajatorii, cu sprijin din partea 

Companiei pentru Cariere și Întreprinderi. 

Mai multe informații despre educația în carieră în Anglia pot fi 

găsite în documentul de informare Ghidul carierei în școli, 

colegii și universități -Anglia54. 

e. Strategia  digitală 

La 1 martie 2017, Departamentul pentru Tehnologie Digitală, 

Cultură, Media și Sport a publicat Strategia digitală din Marea 

Britanie 201755, în cadrul căreia guvernul a prezentat propuneri 

pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale Regatului Unit. 

Una dintre inițiativele din această strategie a fost crearea unui 

parteneriat digital pentru competențe, care a inclus companii 

                                                           
53 Careers and Enterprise Company, Careers and Enterprise Fund 
54 Robert Long  și Sue Hubble, Careers guidance in schools, colleges and universities 
(England), 23 April 2019 
55 UK Digital Strategy 2017 https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-
strategy/2-digital-skills-and-inclusion-giving-everyone-access-to-the-digital-skills-they-
need 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/2-digital-skills-and-inclusion-giving-everyone-access-to-the-digital-skills-they-need
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/2-digital-skills-and-inclusion-giving-everyone-access-to-the-digital-skills-they-need
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/2-digital-skills-and-inclusion-giving-everyone-access-to-the-digital-skills-they-need
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de tehnologie, mediul de afaceri, reprezentanți ai 

administrației locale, organizații neguvernamentale și alte 

tipuri de organizații.  

f.  Strategia în domeniul industrial 

În noiembrie 2017, Guvernul a publicat documentul Strategia 

Industrială - Construcția Marii Britainii pregătite pentru viitor56 

care stabilește strategia industriala a Regatului Unit. Scopul 

acestei strategii este de a „ajuta tinerii să-și dezvolte 

abilitățile de care au nevoie pentru a face munca cu salarii mari 

și cu o înaltă calificare a viitorului”. 

Documentul prezintă modul în care guvernul intenționează să 

„ajute oamenii să-și dezvolte abilitățile necesare pentru 

locurile de muncă din viitor”: 

Inteligența artificială și analiza datelor vor schimba 

structura locurilor de muncă și a companiilor și ne 

dorim ca oamenii să poată valorifica aceste 

oportunități. Strategia noastră industrială se 

bazează pe munca noastră pentru dezvoltarea 

abilităților oamenilor, investind 406 milioane de lire 

sterline în cursuri de matematică, competențe 

digitale și tehnice în Anglia. Aceasta include 

investiții de 84 milioane lire sterline în următorii 

cinci ani pentru a livra un program cuprinzător 

pentru îmbunătățirea predării orelor de informatică. 

Vom investi în dezvoltarea competențelor a 8.000 de 

profesori de informatică și vom lucra cu sectorul 

industrial pentru a înființa un nou centru național de 

                                                           
56 Gov. uk., Industrial Strategy - Building a Britain fit for the future, November 2017 
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educația în informatică. 

Vom promova, de asemenea, un nou program de 

competențe digitale pentru adulți pentru a sprijini 

instruirea lor de bază, iar noul nostru sistem 

național de recalificare va ajuta oamenii să aibă  

abilități pe măsură ce economia se schimbă, inclusiv 

ca urmare a automatizării. 

De asemenea, trebuie să realizăm o serie de analize 

cu privire la modul în care schimbările tehnologice 

pot afecta diferite sectoare, grupuri și zone. 

Bazându-se pe activitatea Panelurilor consultative 

pentru competențe și a parteneriatelor locale pentru 

competențe digitale în Anglia, guvernul și industria 

vor explora modul în care analiza datelor poate fi 

utilizată pentru a îmbunătăți înțelegerea cererii de 

abilități a angajatorilor. 

Strategia Industrială- Construcția Marii Britainii 

pregătite pentru viitor, p.41-42 

 

g. Situația deficitului de competențe în Marea Britanie 

Raportul de cercetare al sondajului privind abilitățile 

angajatorilor din Marea Britanie pentru anul 201757 a fost 

publicat în august 2018 și oferă o perspectivă asupra abilităților 

și formării în randul angajatorilor din Marea Britanie. Raportul 

se bazează pe răspunsurile primite de la 87.000 de angajatori și 

include, de asemenea, o analiză care prezintă lacunele privind 

competențele pentru diferite regiuni. 

                                                           
57 DFE, Employer skills survey 2017: UK findings, 16 August 2018 
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Potrivit studiului din 2017, 6% dintre angajatori au declarat că 

au avut cel puțin un loc de muncă pentru care nu au găsit 

solicitanți care să dețină calificarea solicitată. În total, au fost 

înregistrate 226.000 de posturi vacante datorate deficitului de 

competențe, în creștere față de 2015 când erau doar 209.000 

de posture neocupate. Totodată, 22% din posturile vacante au 

fost greu de completat din cauza deficitului de competențe 

raportat. Lipsa de competențe a fost mai răspândită în anumite 

sectoare și ocupații. De exemplu, în sectorul construcții 

procentele de posturi vacante ajungând la 36%. 

Printre abilitățile care au fost solicitate la angajare și nu s-au 

găsit lucrători amintim abilitățile digitale, abilități analitice 

complexe și abilități de management și leadership. 

În 2017, aproximativ 1,27 milioane de lucrători nu aveau nivelul 

de competențe solicitat pentru funcția pe care erau angajați 

(4,4% din totalul forței de muncă din Marea Britanie), 

aproximativ 13% dintre angajatori raportând astfel de 

deficiențe de competență. Atât numărul, cât și proporția 

lucrătorilor fără competențe au scăzut totuși în ultimii ani: în 

2011, 1,49 milioane lucrătorii nu aveau nivelul de competențe 

solicitat (5,5% din totalul forței de muncă), iar 17% dintre 

angajatori au raportat deficiențe în privința competențelor 

deținute de angajați. 

Principalul motiv pentru lipsa competențelor în rândul 

angajaților a fost acela că personalul era fie nou în funcție, fie 

doar își incheiase doar parțial pregătirea profesională. Alte 

motive înregistrate s-au datorat lipsei de motivație, personalul 

nereușind să își îndeplinească cerințele într-un mod mai eficient 

sau pentru că primeau o instruire necorespunzătoare. 63% 
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dintre angajatori au raportat că se așteaptă să-și 

îmbunătățească nivelul de competențe al personalul în anul 

următor. 

În privința programelor de instruire oferite angajaților, două 

treimi din angajatori au raportat că au oferit instruire 

personalului lor în ultimele 12 luni, 62% dintre lucrători fiind 

instruiți. Muncitorii au primit, în medie, 6,4 zile de pregătire în 

2017, înregistrandu-se o scădere ușoară de la 6,8 zile în 2015. 

În termeni reali, în 2017 au fost cheltuiți 44,2 miliarde de lire 

sterline pentru programe de instruire, în creștere cu 1% față de 

2015. Aceasta sumă a fost de 1.530 lire sterline per angajat, în 

scădere cu 2% față de 2015.  
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Concluzii 

Sistemul de ucenicie din Marea Britanie are o bogată tradiție 

istorică, rădăcinile sistemului pornind încă din perioada 

medievală. Perioada de debut a sistemului fiind menționată 

încă din secolul al XII-lea și va cunoaște o dezvoltare în secolele 

următoare. Încheierea unui acord între părinții unui tânăr și un 

maestru (meșteșugar) fiind cea mai curentă formă de instruire 

în epocă.  Sistemul breslelor britanice a supravițuit până astăzi, 

mai mult de 110 asociații de acest tip funcționând și în prezent. 

Supraviețiurea sistemului s-a datorat în principal capacității de 

adaptare la nevoile și cerințele vremii.  

Reformele întreprinse de-a lungul timpului și succesul 

înregistrat de sistemul britanic de ucenicie se datorează 

dialogului permanent între angajatori, reprezentanți ai sistemul 

de educație și formare și viitorii ucenici. 

Un prim set de măsuri de reformă a sistemului de ucenicie va 

avea loc în 1993 generat de scăderea dramatică a numărului de 

ucenici înregistrat. Dacă în 1979 numărul de ucenici era de 

aproximativ 370.000 în mai puțin de 15 ani va ajunge la 

jumătate. Introducerea cadrului intitulat Ucenicia modernă va 

relansa practic apetitul pentru stagiile de ucenicie astfel încît 

la nivelul anului 1998 numărul ucenicilor ajunge la nivelul celui 

înregistrat în 1979, de aproximativ 350.000 (dintre care 225.000 

de tineri au început un stagiu de ucenicie pe noul model 

implementat).  

Politicile publice din domeniu vor avansa în anii următori 

intrând într-o perioadă de aprofundare și adaptare odată cu 

adoptarea unui document strategic menit să contribuie la 

evaluarea cadrului de funcționare a ucenicie, intitulat Modern 

Apprenticeships – the Way to Work. Măsurile începute în anul 
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2000 menite să contribuie la evaluarea modului în care 

funcționează programele de ucenicie au continuat și în 

următorii ani, când a fost creat un grup de lucru însărcinat să 

analizeze problemele angajatorilor privind cadrul de 

funcționare a uceniciei și să propună soluții de îmbunătățire. O 

caracteristică a modelului de elaborare a politicilor publice din 

Marea Britanie, în general, și în domeniul uceniciei în particular 

este preocuparea constantă de a baza măsurile de reformă pe 

evidențe. O serie de rapoarte și studii stau la baza propunerilor 

de îmbunătățire a sistemului în toată perioada analizată.  În 

2004, pe baza concluziilor grupului de lucru însărcinat cu 

evaluarea cadrului de funcționare a ucenicie, guvernul va 

anunța modificări semnificative privind modul de derulare al 

contractelor. Printre modificările cele mai semnificative se 

numără: (re)clasificarea ucenicie (introducerea noțiunilor de 

pre-ucenicie, tânăr ucenic pentru tinerii între 14-16 ani, 

ucenicie pentru niveluri de calificare 2 sau ucenicie de nivel 

avansat pentru calificările de niveluri 3 sau superioare) sau 

eliminarea limitei superioare de vârstă (de 25 de ani) pentru 

începerea unui program de uceniciei. 

Consolidarea sistemului de ucenicie va intra într-o nouă etapă 

odată cu adoptarea unui nou act normativ Apprenticeships, 

Skills, Children and Learning Act în 2009. Poate cea mai 

importantă modificare a legii o constituie preocupările legate 

de coordonarea și administrarea sistemului de ucenicie și 

apariția unor structuri noi, menite să asigure derularei stagiilor 

în condiții optime. Apar, astfel organizații precum   Serviciul 

Național de Ucenicie în cadrul Consiliului de Învățare și 

Competențe sau Consiliile Sectoriale de Competențe.  

Nu în ultimul rând o modificare relevantă pentru susținerea 

cadrului de funcționare a uceniciei o reprezintă finanțarea. Așa 



 

54 

 

cum funcționează în prezent sistemul de finanțare putem vorbi 

de o contribuție preponderent a statului pentru angajatorii mici 

și mijlocii și un program de auto-finanțare pentru angajatorii 

mari. Taxa pentru ucenicie se aplică pentru toți angajatorii ale 

căror costuri cu forța de muncă angajată depășesc 3 milioane 

de lire sterline anual și reprezintă 0,5% din factura costurilor 

salariale. Practic, angajatorul este stimulat să folosească o 

parte din banii companiei pentru instruirea prin programe de 

ucenicie (banii colectați din taxă se întorc la angajator într-un 

cont dedicat uceniciei) într-o perioadă de 2 ani, altfel aceștia 

se pierd.  

Sintetizând, evoluția politicilor publice care vizează 

îmbunătățirea sistemului de ucenicie din Marea Britanie și 

succesul înregistrat se datorează: 

 preocupărilor constante de abordare strategică – există 

o serie de documente cadru cu ținte și termene clare 

privind evoluția sistemului (strategii și planuri de 

acțiune)  

 monitorizării și evaluării continue – deciziile de 

modificare a cadrului normativ sau alte măsuri de 

intervenție publică se iau pe baza multitudinii de 

rapoarte și analize disponibile 

 informațiile fiabile – preocuparea pentru a avea 

informații de la toți actorii interesați (o resursă 

importantă fiind Institutul pentru Ucenicie) 

 consultării permanente între actorii interesați – există 

cadre adecvate de dialog social între toți actorii 

relevanți (paneluri consultative, consiliile sectoriale 

pentru competențe, camerele de comerț etc.) 

 transparență decizională și participarea la elaborarea 

deciziilor –  sistemul de elaborarea a politicilor publice 
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este deschis și receptiv la inițiative diverse (mediu de 

afaceri, sectorul de instruire, tineri etc.)  
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