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RAPORT VIZITĂ DE STUDIU
Activitatea: A.5.2: Realizarea Planului de Acţiune şi organizarea unei vizite de studiu

•

•
•
•

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)

I. OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi introducerea de politici, sisteme şi
standarde comune alternative în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale din
domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie, în concordanţă cu SCAP, pe o perioada de 16 luni.
Obiectivul general al proiectului vizează formularea de alternative cu privire la Legea Uceniciei
(Legea 279/2005).
Problema centrală abordată în cadrul obiectivului general se referă la capacitatea scăzută a
organizaţiilor şi a partenerilor sociali din domeniul tineretului de a formula şi promova alternative la
Legea Uceniciei lipsindu-le instrumentele necesare pentru realizarea acestui lucru, putându-se vorbi
chiar de cvasiinexistenta acestora în procesul decizional.
Obiectivul general al proiectului contribuie la OBIECTIVUL SPECIFIC 1.1 şi anume dezvoltarea şi
introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele
decizionale orientate către cetăţeni şi mediul ONG-urilor prin promovarea unui sistem de coparticipare în vederea elaborării unei politici publice alternative la Legea Uceniciei.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Creşterea gradului de monitorizare şi evaluare a politicilor publice, prin elaborarea unei
metodologii, a unui raport de evaluare a politicilor publice în domeniul tineretului, cu accent pe
ucenicie.
2. Îmbunătăţirea, stimularea şi consolidarea dialogului social şi a interacţiunii între ong-uri,
parteneri sociali şi autorităţile publice abilitate, prin organizarea de întâlniri lunare în cadrul
Centrului de Participare Activă, prin facilitarea accesului a 40 persoane la Forumul Tinerilor
Ucenici, prin lansarea unei platforme online de discutii şi prin participarea activă a 150 de persoane
la 5 workshopuri, în vederea creşterii implicarii acestora în formularea şi îmbunătăţirea politicilor
publice din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie.
3. Creşterea capacităţii a 40 de ONG-urilor de tineret şi a unui 1 partener social care activează în
domeniul tineretului, de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la
politicile publice iniţiate de Guvern în domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie, prin organizarea
de instruiri în politici publice, lobby şi advocacy, egalitate de şanse, dezvoltare durabilă şi
responsabilitate socială, pe o perioadă de 16 luni.
4. Dezvoltarea abilităţilor profesionale a 72 de persoane - angajati si voluntari din ONG-uri şi
Parteneri Sociali, în formularea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern prin
instruire specifică.

5. Optimizarea reglementărilor legislative cu privire la tineri, cu accent pe ucenicie, prin elaborarea
şi promovarea unei politici publice alternative la Legea 279/2005 privind Ucenicia la locul de
muncă şi prin organizarea unei vizite de studiu în Marea Britanie în vederea valorificării,
multiplicării şi facilitării transferului de bune practici europene în formularea de politici publice
alternative.
6. Sporirea vizibilităţii şi promovarea politicii publice alternative la Legea 279/2005 privind
Ucenicia la locul de muncă în rândul a cel puţin 10 autorităţi publice locale şi centrale şi a cel puţin
20.000 cetăţeni, în vederea conştientizării importantei uceniciei tinerilor şi a unor servicii adecvate,
precum şi în vederea adoptării cadrului legislativ propus, prin intermediul unei campanii de
advocacy şi a diseminarii materialelor realizate în cadrul proiectului.

II. OBIECTIVELE VIZITEI DE STUDIU
Printre obiectivele vizitei de studiu se numără:
- Identificarea bunelelor practici în procesul de elaborare de politici publice alternative;
- Identificarea proceselor raţionale de formulare a alternativelor la politicile publice existente;
- Prioritizarea indicatorilor de evaluare a impactului unei altenative la politicile publice;
- Identificarea de politici publice alternative în domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie - care
sunt actorii, care e rolul ONG-urilor şi al partenerilor sociali în elaborarea alternativei de politică
publică etc.
- Identificarea de noi metode de abordare a problemelor în domeniul tineretului, cu accent pe
ucenicie.
III. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A VIZITEI DE STUDIU
Vizita de studiu s-a desfăşurat în perioada 13 septembrie – 19 septembrie 2019.
IV. PROCESUL DE SELECŢIE A PARTICIPANTILOR
În conformitate cu cererea de finantare: In cadrul vizitei de studiu vor participa 13 persoane din cei
72 de participanti si 3 membri ai echipei de management/implementare (asistentul de proiect,
managerul de proiect, expertul politici publice).
In vederea selectiei celor 13 persoane din cei 75 de participanti, a fost elaborat Regulamentul de
selectie care cuprinde:
- Prezentarea activitatii
- Scopul Regulamentului
- Elaborarea şi postarea anunţului
- Criteriile de eligibilitate a participanţilor
- Modalitatea de înscriere şi criteriile de selecţie
- Calendarul procesului de selecţie

- Analiza candidaturilor şi comisia de selecţie
În urma postării anuntului şi a regulamentului au fost primite 27 de aplicatii, dintre care doar
primele 13 aplicatii eligibile au fost selectate, după cum urmează:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Nistor Magdalena
Gutan Andreea
Girlea Elena
Lupu Daniel
Ulmeanu Elena
Hategan Flaviu Catalin
Nistor Anca Maria
Borchin Liana
Bostan Raj
Cosulschi Valeriu
Iancu Mihaela
Iosub Claudia – retrasa
Albert Brindusa
Scurtu Cristina - Rezerva 1

Cele 13 persoane care au reprezentat grupul ţintă în vizita de studiu au fost selectate dintre
participanti la instruire pe baza principiului „Primul venit-primul servit”, în ordinea transmiterii
online a unei scrisori de intenţie şi tinând cont ca de la un partener social sau ong participant în
cadrul proiectului, poate participa doar o singură persoană.
Deoarece dna. Iosub Claudia s-a retras, în conformitate cu Regulamentul, aceasta a fost înlocuită cu
prima rezerva, respectiv cu dna Scurtu Cristina.
La vizita de studiu au participat de asemenea 3 membri ai echipei de proiect care au fost implicaţi
în proiect pe toată perioada de implementare a proiectului, respectiv:
1. Vicu Dana – manager proiect
2. Gherasim Simona – Asistent manager de proiect
3. Miroslav Tascu Stavre – Expert politici publice

V. RAPORT NARATIV VIZITA DE STUDIU

Ziua 1, vineri 13 septembrie 2019:
Plecare din Romania. Sosire si cazare în Londra

Ziua 2, sâmbătă 14 septembrie 2019:
Ziua a demarat cu o scurtă introducere cu privire la obiectivele vizitei de studiu şi prezentarea
facilitatorului, respectiv a dnei Ann Stanley. De asemenea, au fost prezentate participanţilor regulile
de siguranţă şi securitate la locaţia de cazare, training şi masa.
Ziua a continuat cu o vizită la Academy Residences. Invitata dna Beata Rydz a prezentat activitatea
companiei şi a vorbit despre modalitatea de elaborare a politicilor publice în Marea Britanie, cu
accent pe ucenicie şi despre modalitatea de lucru cu ucenicii angajaţi.
Dna Rydz a pus un accent deosebit pe procesul de identificare a problemelor în Marea Britanie.
Această etapă este destinată descrierii sumare a problemei ce trebuie soluționată prin intermediul
propunerii de politică. Activitatea de identificare a problemelor 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.
Cu privire la beneficiari, dna Rydz a precizat ca aceştia 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.
La sfârsitul prezentării au fost puse întrebari de către participanţi şi au fost formulate concluzii.

Ziua 3, duminica 15 septembrie 2019:
Ziua a debutat cu prezentarea obiectivelor workshopurilor de către facilitator si cu prezentarea
participanţilor.
Au fost parcurse 2 workshopuri, respectiv:
- Legislaţia şi politicile publice în Marea Britanie. Eficacitatea programelor de ucenicie şi provocari
în implementarea acestora.
- Identificarea bunelor practici în procesul de elaborare de politici publice alternative, cu accent pe
ucenicie. Diferenţe şi asemănări între sistemul românesc şi cel englezesc.
Ann Stanley a subliniat contextul în care au avut loc/au loc modificari legislative în Marea Britanie
şi a dat multe exemple de bune practici în procesul de elaborare de politici publice alternative, cu
accent pe ucenicie. Participanţii împreună cu facilitatorul au realizat o comparaţie a sistemului
românesc şi cel englezesc de ucenicie. Concluzia finală a fost ca acestea diferă foarte mult, deşi au
elemente comune precum cei 3 actori principali: ucenicul, angajatorul, firma de formare
profesională.
Dintre diferenţele identificate menţionăm:
•

modul de finanţare a programelor de ucenicie: taxa de ucenicie aplicată angajatorilor ce au
venituri anuale mai mari de 3 milioane de lire ( 0,5% )
• existenţa în UK a programelor de ucenicie la nivel superior (echivalente unei diplome de
licenţă, master, doctorat)
• 20% parte de training
• existenţa National Apprenticeships Helpdesk
• gradul de promovare a uceniciei în UK
posibilitatea
căutării
online
a
unui
program
de
ucenicie
pe
https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch
O sesiune a fost dedicată subiectului Eficacicatea programelor de ucenicie şi provocări în
implementarea acestora. Conform celor spuse de Ann, în Anglia angajatorii preferă să angajeze
ucenicii ulterior pe termen lung, eficacitatea acestor programe fiind demonstrată.
Provocările existente se referă în principiu la schimbările legislative care au loc, introducerea
standardelor, taxelor angajatorilor ce au venituri anuale mai mari de 3 milioane de lire (0,5%),
schimbări frecvente a dorinţelor tinerilor ucenici care încep un anumit program de ucenicie, apoi
după 1 lună – 2 îşi dau seama că şi-ar dori un altfel de program. De asemenea, suma minimă oferită
ucenicului de 3,9 lire/ oră este o provocare, angajatorii fiindu-le recomandat să le ofere o sumă mai
mare ucenicilor pentru a-i motiva pe tineri să încheie contracte de ucenicie.

Ziua 4, luni 16 septembrie 2019:
Luni 16 septembrie au fost sustinute urmatoarele workshopuri:
- Identificarea proceselor raţionale de formulare a alternativelor la politicilor publice existente. Paşi
pentru implementarea unui program de ucenicie în Marea Britanie. National Apprenticeships
Helpdesk.
- Prioritizarea indicatorilor de evaluare a impactului unei alternative la politicile publice.
Facilitatorul a prezentat procesele de formularea a alternativelor la politicilor publice existente,
indicatorii de evaluare a impactului şi sistemul naţional de helpdesk pentru ucenicie.
De asemenea, Ann a prezentat paşii necesari în vederea organizării unui program de ucenicie în
Marea Britanie, prezentând şi istoricul legislativ al uceniciei. Participanţii au aflat astfel că 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 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 maestro 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. Incă din acele timpuri au fost întocmite înțelegeri (contracte), cu obligații și
reponsabilități clare atât pentru ucenic, cât și pentru maestru.

Ziua 5, marti 17 septembrie 2019:
Workshopuri:
- Identificarea de politici publice alternative în domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie. Alte
aspecte referitoare la politicile publice şi ucenicie
- Identificarea de noi metode de abordare a problemelor în domeniul tineretului, cu accent pe
ucenicie. Modele de bune practici şi posibilitatea de aplicare în România.
După prezentarea tematicilor de mai sus, facilitatorul a sintetizat ca evoluția politicilor publice care
vizează îmbunătățirea sistemului de ucenicie din Marea Britanie și succesul înregistrat se datorează:
•

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.)

•

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)

O sesiune a fost reprezentată de Identificare de noi metode de abordare a problemelor din domeniul
tineretului. În cadrul acestei sesiuni după o scurtă prezentare a principalelor probleme din domeniul
tineretului participanţii au fost rugaţi să lucreze în echipe de câte 4 şi să prezinte ce metodă ar
utiliza ei pentru a aborda respectivele probleme. facilitatorul a venit cu feedback la finalul sesiunii.

Ziua 6, miercuri 18 septembrie 2019:
Ziua a debutat cu prezentarea activităţii zilei şi obiectivele acesteia. A fost organizată o vizită la
London South Bank University – centru de ucenicie.
Pe parcursul vizitei s-au discutat aspecte referitoare la deficitul de competenţe în Marea Britanie,
potrivit unui studiu 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 posturi 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%.

Invitatul Sammy Shummo a prezentat modul în care se organizează stagii de ucenicie de nivel
superior şi a răspuns la întrebările participanţilor privind programele organizate. Sammy Shummo a
discutat despre sistemul de organizare al uceniciei în Marea Britanie, precum şi despre importanţa
transparenței decizionale și participarea la elaborarea deciziilor. În Marea Britanie sistemul de
elaborarea a politicilor publice fiind deschis și receptiv la inițiativele mediului de afaceri, sectorul
de instruire, tineri etc.

Ziua 7, joi 19 septembrie 2019:
Plecare din Londra. Sosire in Romania.

VI. CONCLUZII
Vizita de studiu a fost organizată în Marea Britanie deoarece aceasta este o ţară cu un sistem
administrativ complex, cu programe de ucenicie foarte dezvoltate şi una din puţinele ţări în care
tinerii sunt bine reprezentaţi la nivel decizional. De asemenea, Marea Britanie are un sistem de
ucenicie structurat conform cadrului european, ceea ce îl face usor transferabil. Rata de ocupare a
tinerilor din Marea Britanie este redusă datorită faptului că sistemul de ucenicie este funcţional şi
foarte atractiv.
În scopul documentării participantilor s-au organizat discutii tematice, vizite tematice la diverse
unităţi şi la asociaţii, ateliere de lucru în care vor fi analizate comparativ procesele de formulare a
politicilor publice etc.
Schimbul de experienţă a oferit o serie de beneficii incontestabile: cunostinte (know-how) specifice
în domeniul proiectului, networking, cunoaşterea de profesionişti din domeniul de lucru şi reunirea
experienţelor profesionale, care conduc la o mai bună întelegere a realitatii si la soluţionarea
problemelor identificate la politicile publice din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie în
România.
Schimbul de experienţă a permis aprofundarea cunoştinţelor dobândite pe parcursul participării la
programele de instruire, precum şi însuşirea bunelor practici europene, care vor conduce la
îmbunătăţirea performanţei participantilor şi implicit a organizaţiilor. Prin contactul cu realităţile de
muncă reprezentative din Marea Britanie, vizita de studiu a oferit şansa participanţilor de a
experimenta diferenţele dintre România şi Marea Britanie.
Vizita de studiu a completat activităţile de instruire desfăşurate în România şi constituie un reper
valoros prin prisma dobândirii de către participanţi a unor noi perspective şi bune practici
transnaţionale.
Rezultate:
•
•
•
•

capacitate crescută a organizaţiilor de a formula politici publice alternative;
modele de bune-practici aplicabile în România;
consolidarea interacțiunii între teorie, practică, cercetare și politici publice;
abordări inovatoare cu privire la elaborarea de politici publice alternative, cu accent pe
ucenicie;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

utilizarea de abordări participative și metodologii bazate pe tehnologia informației și
comunicațiilor;
procese îmbunătățite de elaborare de politici publice;
o mai mare eficacitate a activităților în beneficiul comunităților locale;
practici noi sau îmbunătățite pentru a răspunde mai bine la nevoile comunitatii;
un mediu mai modern, mai dinamic, mai angajat și mai profesional în interiorul fiecarei
organizatii participante, pregătit pentru a integra bunele practici și metodele noi
deschis la sinergii cu organizațiile active în diferite domenii sau în alte sectoare socioeconomice;
planificarea strategică a dezvoltării profesionale;
creșterea capacității și a profesionalismului muncii la nivel european/internațional:
creșterea calității în pregătirea, elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și urmărirea de
politici publice.

