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Rezumat: În repetate rânduri, în discuţiile avute cu absolvenţi ai Universităţii „George Bacovia” din Bacău, 

cu privire la încadrarea lor în muncă, a rezultat că frecventele impedimente cu care se confruntă la interviurile avute 

cu angajatorii sunt cele legate de experienţa în domeniu. De fapt, asemenea condiţii transpar şi din multitudinea 

ofertelor de serviciu făcute de angajatori în care, o primă cerinţă este „expertiza” în domeniu. În acest context, stagiile 

ar putea juca un rol deosebit de important în creșterea accesului tinerilor pe piața muncii, întrucât acestea ar putea 

realiza tranziția de la cunoștințele teoretice, dobândite pe parcursul educației, la aptitudinile și competențele necesare 

la locul de muncă, îmbunătățind astfel șansele tinerilor de a găsi un loc de muncă. Într-un document de lucru al 

Serviciilor Comisiei Uniunii Europene [1], se precizează că rata șomajului în rândul tinerilor (cu vârsta între 15 și 24 

de ani) a cunoscut o creștere dramatică: începând din 2008, numărul total al șomerilor tineri din UE a crescut cu 1 

milion, iar în prezent, în UE-27 există 5,2  milioane de tineri sub 25 de ani care nu pot găsi un loc de muncă. Ca 

urmare, stagiile (ca modalitate de a realiza tranziția de la cunoștințele teoretice, dobândite pe parcursul educației, la 

aptitudinile și competențele necesare la locul de muncă) ar putea juca un rol cheie în creșterea accesului tinerilor pe 

piața muncii.  

 

Cuvinte cheie: stagiu; stagiar; contract; mentor; tineri; şomaj; angajator. 

 

 

Introducere 

 

În prezent, din populaţia totală a Uniunii Europene, tineretul reprezintă 1/5, ceea ce însemnă peste 

100 milioane de locuitori. Aceştia se confruntă cu o serie de provocări legate de calitatea sistemelor de 

educaţie şi formare profesională, precum şi de ansamblul factorilor de natură economică şi socială care 

influenţează accesul la piaţa forţei de muncă. Rata şomajului în rândul tinerilor europeni, dintre cei cu vârsta 

între 15-24 de ani, a cunoscut o creştere impresionantă, situându-se la 21%. Începând cu anul 2008, numărul 

total al şomerilor tineri, sub 25 de ani, a crescut de la un milion la peste cinci milioane în 2014 [2]. 

În ţara noastră, la sârşitul lunii noiembrie 2014, în evidenţele Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei 

de Muncă, figurau 81.008 şomeri sub 25 de ani, din care aflaţi în şomaj de peste 6 luni erau 19.542, adică 

24,12% din totalul şomerilor sub 25 de ani [3]. 

În repetate rânduri, în discuţiile avute cu absolvenţi ai Universităţii „George Bacovia” din Bacău, cu 

privire la încadrarea lor în muncă, a rezultat că frecventele impedimente cu care se confruntă la interviurile 

avute cu angajatorii, sunt cele legate de experienţa în domeniu. De fapt, asemenea condiţii transpar şi din 

multitudinea ofertelor de serviciu făcute de angajatori în care, o primă cerinţă o reprezintă „expertiza” în 

domeniu. În acest context, stagiile ar putea juca un rol deosebit de important în creșterea accesului tinerilor 

pe piața muncii, întrucât acestea ar putea realiza tranziția de la cunoștințele teoretice, dobândite pe parcursul 

educației, la aptitudinile și competențele necesare la locul de muncă, îmbunătățind astfel șansele tinerilor de 

a găsi un asemenea loc de muncă. 

În rândurile de mai jos voi prezenta câteva dintre demersurile întreprinse de forurile compentente la 

nivel european, precum şi pe plan intern, privind reglementarea stagiului, ca modalitate de inserare a tinerilor 
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licenţiaţi din învăţământul superior, pe piaţa muncii, astfel încât să se reducă substanţial şomajul în rândul 

acestora, cât şi cazurile de muncă nedeclarată („la negru”). 

 

I. Premisele europene şi cele interne care au determinat reglementarea stagiului pentru 

absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior 

 

A. În plan european 

 

Strategia „Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” [4], a fost 

lansată de Comisia Europeană în martie 2010, documentul  stabilind un  număr de şapte domenii prioritare 

care pot deveni motoare ale creşterii economice şi ocupării, printre care şi iniţiativa emblematică „Tineretul 

în mişcare”. Tineretul în mişcare [5], parte a noii strategii Europa 2020, propune 28 de acţiuni-cheie, 

destinate să sporească relevanţa educaţiei şi a formării profesionale în relaţie cu necesităţile tinerilor, şi să-i 

încurajeze pe mai mulţi dintre aceştia să profite de bursele Uniunii Europene, pentru a studia sau pentru a se 

forma într-o altă ţară. Aceasta va mări capacitatea tinerilor de a obţine un loc de muncă şi le va facilita 

accesul pe piaţa muncii. 

În prezent, foarte mulţi tineri părăsesc şcoala timpuriu, şi prea puţini urmează învăţământul superior, 

ceea ce afectează negativ viitoarea bază de competenţe a Europei. „Tineretul în mişcare” va avea un rol 

primordial în atingerea obiectivelor principale ale strategiei Europa 2020, şi anume, reducerea de la 15 % la 

10 %, a proporţiei de persoane care părăsesc şcoala de timpuriu şi sporirea proporţiei de tineri cu educaţie 

terţiară sau echivalentă, de la 31 % la cel puţin 40 %, până în 2020. Se preconizează că acţiunile „Tineretul 

în miscare” vor ajuta, de asemenea, statele membre să atingă obiectivul principal al Uniunii Europene de 

ocupare a locurilor de muncă în proporţie de 75 %, pe parcursul următorilor 10 ani, prin asigurarea că tinerii 

au competenţele necesare pentru locurile de muncă viitoare. Până în 2020, conform studiilor Comisiei, 35 % 

dintre noile locuri de muncă vor necesita calificări de nivel înalt, şi 50 % vor necesita calificări de nivel 

mediu. 

Într-un document de lucru al Serviciilor Comisiei Uniunii Europene [6], se precizează că rata 

șomajului în rândul tinerilor (cu vârsta între 15 și 24 de ani), a cunoscut o creștere dramatică: începând din 

2008, numărul total al șomerilor tineri din Uniunea Europeană a crescut cu 1 milion, iar în prezent, în UE-27, 

există 5,2  milioane de tineri, sub 25 de ani, care nu pot găsi un loc de muncă. În acest context, stagiile (ca 

modalitate de a realiza tranziția de la cunoștințele teoretice, dobândite pe parcursul educației, la aptitudinile 

și competențele necesare la locul de muncă) ar putea juca un rol cheie în creșterea accesului tinerilor pe piața 

muncii.  

Totuşi, în unele cazuri stagiile nu reușesc să-și îndeplinească rolul prevăzut: în ultimii ani au fost 

exprimate preocupări cu privire la calitatea stagiilor. De exemplu, organizațiile „Génération Précaire” [7], 

din Franța și „Generation Praktikum” [8], din Austria, au exprimat preocupări serioase cu privire la 

posibilitatea utilizării abuzive a stagiilor, ca o sursă ieftină sau gratuită de muncă, de către angajatori, iar în 

multe cazuri aceștia din urmă nu reușesc să ofere un prim pas către un loc de muncă decent și durabil. 

Această situație poate, la rândul său, să creeze un cerc vicios de condiții de muncă precară și insecuritate. În 

unele state membre, tinerii au pus la punct inițiative de îmbunătățire a transparenței stagiilor [9]. 

În 2010, Parlamentul European a adoptat un raport, din proprie inițiativă, referitor la „promovarea 

accesului tinerilor pe piața muncii și la consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor și uceniciilor” [10], 

invitând Comisia să propună o cartă europeană a calității stagiilor, să furnizeze statistici referitoare la stagii 

și să elaboreze un studiu comparativ, referitor la diferitele sisteme de stagii existente în statele membre. 

Relativ recent, Forumul European al tineretului a prezentat o propunere pentru o cartă europeană a 

stagiilor [11], bazată pe o consultare on-line în rândul tinerilor. Rezultatele consultării indică faptul că, în 

multe țări, dimensiunea învățării în cursul stagiilor a fost în scădere, stagiarii fiind solicitați să preia sarcini 

care nu contribuie la evoluția dezvoltării lor profesionale. 

Comisia a recunoscut nevoia de a aborda aceste preocupări. Ca răspuns, inițiativa emblematică a 

strategiei Europa 2020 „Tineretul în mișcare” [12], a anunțat intenția Comisiei de a propune un cadru de 

calitate pentru stagii, care va include dimensiunea transnațională a acestora, rolul partenerilor sociali și 

aspecte legate de responsabilitatea socială a întreprinderilor. În conformitate cu acest angajament, statele 

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
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membre, în cadrul concluziilor Consiliului din iunie 2011 privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor, au invitat Comisia să ofere orientări cu privire la condițiile favorabile unor stagii de înaltă calitate, 

prin intermediul unui cadru de calitate pentru stagii [13]. 

Având în vedere deteriorarea în continuare a accesului tinerilor pe piața muncii, Comisia a lansat, în 

decembrie 2011, „Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri” [14]. Una dintre acțiunile principale ale 

inițiativei se referă la încurajarea de către Comisie a statelor membre, de a utiliza mai eficient Fondul Social 

European, printre altele, pentru sprijinirea locurilor din programele de ucenicie, așa cum s-a întâmplat deja în 

unele țări. Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri confirmă, de asemenea, angajamentele anterioare ale 

Comisiei de a prezenta un cadru de calitate pentru stagii în 2012. 

Pe baza celor de mai sus și luând în considerare faptul că, asigurarea unor de stagii de calitate 

necesită implicarea tuturor actorilor relevanți, în primul rând întreprinderi, dar și autorități naționale, 

parteneri sociali și reprezentanți ai tinerilor și ai stagiarilor, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, 

Afaceri Sociale și Incluziune, a întocmit acest document de poziție în vederea consultării tuturor părților 

interesate. Obiectivul a fost acela de a obține un consens, necesar pentru o recunoaștere comună, a unui 

cadru de calitate pentru stagii sub forma unei recomandări a Consiliului, care urma să fie  adoptată până la 

sfârșitul anului 2012, astfel cum se precizează în Comunicarea Comisiei „Către o redresare generatoare de 

locuri de muncă” [15]. 

 Documentul de lucru al Comisiilor defineşte stagiul ca, o practică profesională care include o 

componentă didactică (ca parte a programei de studiu sau nu) și care este limitată în timp. Scopul acestor 

stagii, este acela de a ajuta tranziția stagiarului, între educație și un loc de muncă, prin asigurarea experienței 

practice, a cunoștințelor și competențelor care completează educația sa teoretică. Acestă definiţie a fost 

necesară deoarece s-a constatat că se face confuzie între termenii de stagiu, practica profesională şi ucenicie. 

Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri se concentrează în principal pe stagiile care fac parte din 

programele de învățământ superior, precum și pe stagiile (în general postuniversitare) care implică doar 

stagiarul și angajatorul.  

Referitor la reglementarea şi organizarea stagiilor în statele membre, în urma unui studiu al 

Comisiei, s-a constatat  că un număr mare de state membre nu dispun de reglementări care să abordeze în 

mod explicit stagiile, sau ele sunt foarte limitate, eventual incluse în alte categorii de legislație, de obicei în 

legislația privind învățământul și formarea [16]. În statele membre care dispun de o legislație specifică, 

caracteristicile comune de definire a stagiilor sunt: obiectivul educațional general; componenta practică a 

învățării; caracterul temporar al acestora. 

În general, stagiile integrate în programele de învățământ (superior) beneficiază de o mai bună 

reglementare. Stagiile oferite ocazional de către angajatori tinerilor după absolvire, pe bază voluntară, tind să 

fie mai puțin reglementate. 

În statele membre, în care există măsuri formale în vigoare, normele care asigură calitatea stagiilor 

se referă în principal la: remunerație; securitate socială; accesul la formare și calitatea formării; experiența 

profesională a stagiarilor; riscul de înlocuire a personalului obișnuit. 

În cazul anumitor profesii, pentru care efectuarea stagiului face parte din formarea profesională 

obligatorie (de regulă medicină/asistență medicală, drept, învățământ, arhitectură/inginerie) reglementările 

sunt elaborate în aproape toate statele membre de către asociații profesionale. Totuşi, chiar și aceste 

reglementări, nu asigură întotdeauna o garanție a calității stagiilor. De exemplu, Italia dispune de un cadru 

foarte bine reglementat pentru profesiile liberale, însă, în practică, modul de desfășurare a stagiilor diferă 

mult de dispozițiile legale. 

În ceea ce priveşte accesul la stagii/disponibilitatea stagiilor, în întreaga Uniune Europeană se pune 

un accent din ce în ce mai puternic pe stagii și pe experiența practică la locul de muncă, drept instrumente 

cheie, care ajută tinerii șomeri sau tinerii absolvenți în tranziția către un loc de muncă [17]. 

În sudul și estul Europei, aceste sisteme sunt adesea (cel puțin parțial) sprijinite prin Fondul Social 

European. Multe dintre ele au ca scop stimularea stagiilor prin subvenții acordate angajatorilor, prin 

contribuții la plata asigurărilor sociale sau prin acordarea de compensări și indemnizații direct către stagiari. 

În general, există o tendință puternică spre integrarea stagiilor și a activităților practice de formare în 

programa de studiu, obligatorie sau facultativă. În cazul acestor tipuri de stagii, monitorizarea și asigurarea 

calității sunt adesea asigurate prin instituții educaționale, obiective didactice clare de învățare și întreprinderi 
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mai motivate. Cu toate acestea, există o penurie de stagii ca urmare a legăturilor slabe între sistemele de 

învățământ și piața muncii, și a dificultăților întâmpinate de IMM-uri în mobilizarea resurselor interne, în 

scopul administrării și îndrumării stagiarilor. Pe de altă parte, în unele țări, angajatorii sunt preocupați de 

faptul că sistemul de învățământ nu este în măsură să le asigure necesarul de competențe profesionale [18]. 

Acest fapt evidențiază în mod clar necesitatea de a consolida parteneriatele între întreprinderi și instituțiile de 

învățământ, în vederea creșterii numărului de stagii care fac parte din programa de studiu. 

Stagiile în străinătate reprezintă o formă specifică de stagii. Eurobarometrul Tineretul în mișcare 

(2011) arată că, învățarea transnațională îi ajută pe tineri să se adapteze la cerințele pieței forței de muncă din 

Uniunea Europeană și să cunoască mai bine aceste cerințe, câștigând nu numai competențe lingvistice și 

competențe profesionale și de formare specifice, ci și „competențe sociale și de comunicare”, cum ar fi 

munca în echipă, încrederea în sine și adaptabilitatea, care sunt considerate esențiale pentru reușita tranziției 

între educație și un loc de muncă.  

Criteriul de referință al Uniunii Europene pentru mobilitatea în scop educațional [19], stabilește 

obiective ambițioase, cum ar fi acelea potrivit cărora cel puțin 20 % din absolvenții învățământului superior 

și 6 % din absolvenții educației și formării profesionale inițiale, ar trebui să beneficieze de o perioadă de 

studiu sau de formare în străinătate (inclusiv stagii) până în 2020. Acest obiectiv va putea fi atins nu numai 

cu ajutorul programelor Uniunii Europene, ci va avea nevoie de sprijin puternic din partea acțiunilor statelor 

membre. Esențial este să se asigure o bună calitate a acestor stagii, oferind oportunități de învățare relevante. 

Aşa după cum reiese dint-un studiu recent contractat de Comisie [20], se impun demararea unor 

acțiuni destinate să faciliteze mobilitatea transnațională a stagiarilor. Prioritățile identificate în cadrul 

studiului se referă la necesitatea unei mai bune clarificări a diferențelor contextuale, juridice și de 

reglementare, dintre statele membre care afectează stagiile transnaționale, îmbunătățirea accesului la 

informații și introducerea mai multor cerințe și criterii concrete, pentru organizarea generală a stagiilor în 

străinătate. 

Referitor la calitatea stagiilor, sunt semnalate practici discutabile în toate statele membre, cu mici 

diferențe în funcție de tipul regimului de reglementare. Principalele preocupări în toate statele membre se 

referă la: remunerațiile mici, protecția insuficientă și termeni și condiții relativ precare; lipsa unui conținut 

didactic de înaltă calitate; utilizarea stagiarilor pentru efectuarea unor activități de rutină; înlocuirea 

angajaților obișnuiți cu stagiari. 

În anumite țări, problemele privind stagiile sunt legate de preocupări mai generale, referitoare la 

riscul ca tinerii să intre în cercul vicios al unui loc de muncă precar și instabil [21]. De asemenea, practicile 

discutabile par să fie generate în special de poziția precară a tinerilor pe piața muncii, care permite 

angajatorilor să „profite” de cei care întâmpină dificultăți în obținerea unui loc de muncă. Acesta este în 

special cazul țărilor și sectoarelor în care există un număr mare de tineri aflați în căutarea unui loc de muncă. 

Unul dintre aspectele cele mai îngrijorătoare în ceea ce privește stagiile, este lipsa unei protecții 

sociale corespunzătoare (de cele mai multe ori stagiarii beneficiază numai de asigurări de sănătate, în unele 

cazuri și de asigurări împotriva riscurilor ocupaționale/accidentelor). Trebuie remarcat totuși că, stagiile care 

fac parte din programele finanțate de guverne, obligă din ce în ce mai des angajatorii să plătească 

contribuțiile la asigurările sociale ale stagiarilor, fie în întregime, fie parțial prin subvenții [22].  

Stagiarii beneficiază în general de contracte de stagiu în scris, însă caracteristicile acestor contracte 

(și, prin urmare, drepturile) variază foarte mult, atât de la o țară la alta, cât și de la un sector la altul. Mai 

mult, nu există o definiție comună a ceea ce înseamnă o remunerație „adecvată”. Lipsa compensărilor sau 

remunerațiile mici, precum şi posibilitatea exploatării, reprezintă preocupări generale, în special în cazul 

stagiilor de pe piața liberă și a celor din cadrul programelor obligatorii de formare profesională.  

Riscul de înlocuire a angajaților obișnuiți, cu stagiari, este mai ridicat în statele membre cu șomaj 

ridicat și/sau condiții nefavorabile pe piața muncii pentru tineri [23]. Utilizarea stagiarilor ca forță de muncă 

gratuită, reprezintă un fenomen din ce în ce mai frecvent și în alte țări, unde tinerii trebuie să facă mai multe 

stagii înainte de a găsi un loc de muncă adecvat. 

În sfârșit, folosirea stagiarilor în mod abuziv, este mai frecventă atunci când lipsesc monitorizarea și 

obiectivele clare legate de stagiu.  

În plus, statisticile arată existența unor importante diferențe de remunerare între femei și bărbați în 

cazul stagiilor, cu o proporție mai mare a femeilor în stagiile neplătite sau slab plătite. 
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Conștientizarea problemelor privind calitatea stagiilor și eventualele abuzuri, se află în creștere în 

Uniunea Europeană și există anumite încercări de a pune în aplicare anumite cadre de calitate, care să 

abordeze aceste chestiuni [24]. 

În ultimele două decenii, stagiile au devenit un punct important de intrare pe piața muncii pentru 

tineri. Deși acestea reprezintă tot mai mult o caracteristică standard a piețelor forței de muncă, răspândirea 

lor a fost în același timp însoțită de preocupări din ce în ce mai mari, legate de conținutul didactic și de 

condițiile de muncă.  

Un sondaj recent Eurobarometru referitor la calitatea stagiilor [25], evidențiază faptul că stagiile sunt 

răspândite astfel: aproximativ jumătate dintre respondenți (46%) au efectuat un stagiu, iar o mare parte dintre 

aceștia au efectuat mai multe stagii. Sondajul indică de asemenea că 35% dintre furnizorii de stagii nu oferă 

un acord scris de stagiu, iar la 23% dintre stagiari li se oferă la sfârșit posibilitatea de a-și reînnoi stagiul, în 

loc de a fi recrutați în mod corespunzător. Sondajul arată totodată că, numai 9% dintre stagii se desfășoară în 

străinătate. 

Un studiu, privind stagiile în toate statele membre ale Uniunii Europene, a fost publicat de Comisie 

în iulie 2012. Acesta a recomandat ca stagiile să ofere mai multe garanții în privința calității și a 

perspectivelor pentru tineri, și să răspundă mai bine cerințelor de pe piața muncii [26]. Un cadru de calitate la 

nivelul Uniunii Europene, elaborat în colaborare cu reprezentanți guvernamentali, parteneri sociali, 

organizații de tineret și toate celelalte părți interesate relevante, ar putea contribui într-o mare măsură la 

creșterea calității stagiilor din Uniunea Europeană. Promovarea stagiilor de bună calitate, contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020, în ceea ce privește facilitarea unei bune tranziții pe piața 

forței de muncă și promovarea și facilitarea mobilității geografice a tinerilor. 

Rezultatele studiului şi cele mai bune practici, existente în statele membre au condus la concluzia că, 

elementele care pot fi avute în vedere pentru elaborarea unui astfel de cadru sunt: 

1. Încheierea unui acord de stagiu. Atât studiul cu privire la „O vedere de ansamblu cuprinzătoare a 

stagiilor în statele membre”, cât și chestionarul Forumului european al tineretului, au raportat că pentru o 

mare parte a stagiilor (25 % din cei care au răspuns la sondajul Forumului european al tineretului) nu se 

încheie un acord între stagiar și organizația gazdă. Acest fapt creează o situație în care stagiarul nu este 

apărat prin lege, în timp ce organizația gazdă nu cunoaște cu exactitate contribuția pe care o va aduce 

candidatul. Acordul de stagiu ar trebui să reprezinte baza tuturor stagiilor și ar trebui să includă obiectivele 

didactice și profesionale, durata și, după caz, cuantumul remunerării/compensării. Aceste cerințe sunt deja 

aplicate prin acordul de formare profesională și angajamentul privind calitatea, utilizate în cadrul 

programelor Erasmus și Leonardo da Vinci, care au la bază principiile Cartei europene a calității pentru 

mobilitate [27]. 

 2. Definirea obiectivelor profesionale și didactice, îndrumare și orientare. Stagiile cu obiective 

profesionale și didactice bine definite, au șanse mai mari să conțină elemente didactice utile, care să ajute 

candidatul să-și găsească un loc de muncă după încheierea stagiului. Pe lângă necesitatea de a defini clar 

obiectivele profesionale și didactice ale stagiului, pentru fiecare stagiar găzduit ar trebui desemnat un mentor 

personal din cadrul organizației gazdă. Mentorul ar trebui să monitorizeze progresul realizat de stagiar, și să 

explice procedurile și tehnicile generale de lucru. Mentorul ar trebui, de asemenea, să ofere stagiarului 

feedback cu privire la performanța acestuia sub forma unei evaluări intermediare și finale. 

3. Recunoașterea adecvată a stagiului. Practica statelor membre arată că stagiile se încheie adesea 

fără un certificat corespunzător, care să ateste cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite pe parcursul 

stagiului. Pentru aceste motive, se recomandă ca, după încheierea stagiului, stagiarul ar trebui să primească 

un certificat care să precizeze durata și conținutul didactic al stagiului, sarcinile îndeplinite, precum și 

cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite. Pentru a înregistra cunoștințele și competențele dobândite 

într-o altă țară, documentul de Mobilitate Europass ar putea fi considerat drept un instrument adecvat [28]. 

4. Durata rezonabilă. Studiul a scos în evidenţă că în statele membre, înlocuirea angajaților obișnuiți 

cu stagiari se află în creștere. De aceea, în vederea reducerii acestei tendințe, este important ca perioada 

stagiilor să fie stabilită în mod clar, astfel încât acestea să-și poată îndeplini rolul unui instrument care să 

permită tinerilor o tranziție mai ușoară pe piața muncii. În funcție de tipul de stagiu (parte a unui program de 

învățământ/formare sau stagii efectuate după absolvire) o perioadă de trei sau șase luni de stagiu este 

considerată adecvată, excepție făcând unele ocupații speciale, precum cele de avocați, profesori sau medici. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#378
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5. Protecția socială și remunerația adecvată a stagiarilor. Una dintre cele mai grave probleme 

constate de studiu, este faptul că deseori stagiarii nu beneficiază de o protecție socială adecvată în țara de 

stagiu (în special asigurări generale de sănătate și împotriva accidentelor). Un stagiu de calitate nu trebuie 

neapărat să fie remunerat. În cursul studiilor stagiarului, stagiile neremunerate ar putea fi adecvate, cu 

condiția ca stagiarul să beneficieze de securitate socială. În astfel de cazuri, se recomandă rambursarea 

cheltuielilor sau ajutoare în natură (de exemplu deplasare, masă și cazare). Remunerarea se recomandă în 

general pentru stagiile efectuate după absolvire, deoarece stagiarul deține deja o diplomă de calificare 

profesională și nu mai beneficiază de statutul de student. De asemenea, stagiile neremunerate sau prost 

plătite, conduc la situații în care persoanele care nu dispun de sprijinul necesar familiar/financiar, etc., sunt 

private de acest mod de a câștiga experiență în muncă. 

6. Transparența informației privind drepturile și obligațiile. Drepturile și obligațiile stagiarului, 

angajatorului și, după caz, a instituției de învățământ, trebuie să fie transparente și clare pentru toate părțile. 

Informațiile actualizate privind dispozițiile juridice și de altă natură, la nivel european și național, ar trebui să 

fie ușor de obținut, într-un format comparabil, pentru toate părțile implicate în organizarea stagiilor sau cele 

care beneficiază de stagii. Dificultatea de a avea acces la informații fiabile și complete, privind aceste 

dispoziții în toate statele membre, reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea organizării stagiilor 

transnaționale.  

La Bruxelles, pe 17 septembrie 2014, deputații europeni au evaluat, alături de Comisie și Consiliu, 

progresul celor două programe cheie ale inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, 

„Garanția pentru tineret” și „Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor”, concluzionând 

că piața muncii pentru tinerii din Grecia, Spania și Croația, nu s-a schimbat semnificativ în ultimele luni, 

unul din doi tineri este șomer în aceste țări, iar situația la nivelul Uniuni Europene nu este mult mai bună: 

rata șomajului în rândul tinerilor este de aproximativ 23%. 

Garanția pentru tineret, aprobată de Parlamentul European în ianuarie 2013, dorește ca tinerii cu 

vârste până la 25 de ani să primească o ofertă de educație continuă, cursuri de ucenicie sau stagii la patru luni 

de la terminarea studiilor.  În acest sens, au fost prezentate la Bruxelles un număr de 18 proiecte pilot pentru 

tranziția între școală și locul de muncă. 

Programul Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, are ca obiectiv sprijinirea 

regiunilor Uniunii Europene, în care rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25%. Comisia a adoptat deja 

programe pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de 

formare (NEETs) în Franța și Italia. Polonia, Portugalia și Regatul Unit au prezentat, la rândul lor, programe 

proprii [29]. 

 

 B. În plan intern 

 

În ţara noastră, la sârşitul lunii noiembrie 2014, în evidenţele Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei 

de Muncă, figurau 81.008 şomeri sub 25 de ani, din care aflaţi în şomaj de peste 6 luni erau 19.542, adică 

24,12% din totalul şomerilor sub 25 de ani [30]. 

 Pornind de la cerinţele rezultate din preocupările Uniunii Europene pentru generalizarea stagiilor la 

toate categoriile de absolvenţi ai învăţământului superior, România şi-a propus adaptarea legislaţiei la 

cerinţele Uniunii Europene în materie de stagii pentru absolvenţi, prin facilitarea tranziţiei tinerilor din 

sistemul educaţional către piaţa muncii, punându-se accent pe: a) promovarea accesului tinerilor absolvenţi 

de învăţământ superior pe piaţa muncii către un loc de muncă decent şi durabil corespunzător studiilor 

absolvite; b) condiţii bune de muncă şi de consolidare a formării profesionale; c) reglementarea condiţiilor 

minime care caracterizează un stagiu ca fiind de calitate, precum:  definirea obiectivelor profesionale; durată 

rezonabilă; protecţie socială şi remuneraţie adecvată; drepturi şi obligaţii ferme pentru toate părţile implicate 

prin încheierea de acorduri contractuale, în care sunt implicate intreprinderile, dar şi serviciile publice de 

ocupare; d) reducerea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi de studii superioare; e) asigurarea necesarului 

de forţă de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele angajatorilor; g) îmbunătăţirea conţinutului 

formării profesionale a absolvenţilor; h) facilitarea actualizării instrumentelor utilizate pe piaţa muncii - 

Standarde ocupaţionale - pentru a corespunde cerinţelor angajatorilor; i) valorificarea cu maximă eficienţă a 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-521_de.htm
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fondurilor europene de tip Fondul Social European pentru facilitarea tranziţiei tinerilor din sistemul 

educaţional către piaţa muncii şi prin reducerea segmentării pieţei muncii. 

Problema efectuării unor stagii de către absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior în ţara noastră 

şi-a găsit reglementarea, cu caracter special, numai în anumite domenii. Cu titlu exemplificativ, prezentăm 

mai jos unele din aceste domenii, astfel: 

a. În domeniul avocaturii, potrivit art.18 - 19 din Legea nr. 51/1995 [31], republicată, la începutul 

exercitării profesiei, avocatul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională, cu durata de 

2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar. Activitatea unui avocat stagiar va fi îndrumată numai de 

avocaţi definitivi, cu o vechime de cel puţin 6 ani în aceasta calitate, şi care se bucură de o reputaţie 

profesională neştirbită. În perioada stagiului, cu acordul avocatului îndrumător, avocaţii stagiari pot urma 

cursuri de masterat, care sunt luate în considerare la aprecierea formării profesionale iniţiale. Stagiul se 

suspendă în caz de lipsă motivată din profesie, ori în caz de încetare a îndrumării profesionale, fără culpa 

avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuată se socoteşte pentru îndeplinirea stagiului. Dupa 

efectuarea stagiului, avocatul stagiar va susţine examenul de definitivare, iar dacă va fi  respins de trei ori, va 

fi exclus din profesie. Condiţiile efectuării stagiului, drepturile şi obligaţiile avocatului stagiar, ale avocatului 

îndrumător, precum şi ale baroului faţă de aceştia, sunt reglementate prin Statutul profesiei de avocat [32]. 

b. Referitor la regimul juridic al stagiului în cazul magistraţilor, acesta este reglementat de art. 21- 

30 din Legea nr. 303/2004 privind Statutul magistraţilor [33], potrivit căruia  judecătorii şi procurorii 

stagiari sunt numiţi în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza mediei generale, obţinută 

prin însumarea celor trei medii de la sfârşitul fiecărui an de studiu şi de la examenul de absolvire a 

Institutului Naţional al Magistraturii. Judecătorii şi procurorii stagiari se bucură de stabilitate, iar durata 

stagiului este de 1 an. În perioada stagiului, judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să continue formarea 

profesională, sub coordonarea unui judecător sau procuror, anume desemnat de preşedintele judecătoriei sau, 

după caz, de prim-procurorul parchetului de pe lângă această instanţă. Conducerea instanţelor şi a 

parchetelor este obligată să asigure toate condiţiile pentru buna desfăşurare a stagiului. Judecătorul sau 

procurorul care răspunde de coordonarea judecătorilor stagiari sau, după caz, a procurorilor stagiari, 

întocmeşte trimestrial un referat de evaluare individuală, privind însuşirea cunoştinţelor practice, specifice 

activităţii de judecător sau de procuror. În vederea prezentării la examenul de capacitate, ultimul referat de 

evaluare individuală cuprinde avizul consultativ al preşedintelui curţii de apel sau al procurorului general al 

parchetului de pe lângă aceasta. După încheierea perioadei de stagiu, judecătorii şi procurorii stagiari sunt 

obligaţi să se prezinte la examenul de capacitate. În cazul în care, judecătorul stagiar sau procurorul stagiar 

este respins la examenul de capacitate, el este obligat să se prezinte la sesiunea următoare. Lipsa nejustificată 

de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la două sesiuni, atrage pierderea calităţii de 

judecător stagiar sau de procuror stagiar. În această situaţie, judecătorul sau procurorul stagiar este obligat să 

restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate pentru formarea sa 

profesională. Persoana care, din motive justificate, nu s-a prezentat la examenul de capacitate, poate susţine 

acest examen dacă, de la încheierea stagiului, până la data fixată pentru examen, nu au trecut mai mult de 2 

ani. Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, se organizează anual de 

Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii, şi constă în 

verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice, prin probe scrise şi orale. Candidaţii declaraţi admişi la 

examenul de capacitate au dreptul, în ordinea mediilor, să-şi aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la 

publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Candidatului, care nu şi-a exercitat 

dreptul de alegere a postului în termen, i se propune, din oficiu, un post de către Consiliul Superior al 

Magistraturii. Refuzul de a accepta propunerea este considerat demisie. La medii egale are prioritate la 

alegerea postului, în următoarea ordine, candidatul care funcţionează la instanţa sau parchetul pentru care a 

optat, ori cel care are o vechime mai mare în magistratură.  

c. Potrivit prevederilor art. 10 - 30 din Legea nr. 123/2006 privind Statul personalului de probaţiune 

[34], stagiul personalului de probațiune reprezintă perioada premergătoare definitivării în funcţia de 

consilier de probaţiune, şi are drept scop pregătirea profesională la începutul exercitării funcţiei, şi 

este efectiv şi obligatoriu. Pe perioada stagiului, consilierul de probaţiune debutant exercită toate atribuţiile 

prevăzute de lege, având obligaţiile: a)  de a aprofunda cunoştinţele teoretice în domeniul probaţiunii şi 

protecţiei victimelor infracţiunilor - noţiuni de drept penal şi procedură penală, criminologie, metodologia 
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activităţii de probaţiune şi protecţie a victimelor, sănătate mentală şi infracţiune, problema dependenţei, 

dezvoltare instituţională şi cooperare instituţională, psihologia dezvoltării, sociologie aplicată, informatică 

socială; b) de a-şi dezvolta abilităţi de bază, necesare desfăşurării activităţii de probaţiune şi protecţie a 

victimelor. Activitatea consilierului de probaţiune debutant este îndrumată de către şeful serviciului unde îşi 

desfăşoară activitatea sau de către o persoană desemnată de acesta, cu experienţă de minimum 3 ani în 

domeniu. După efectuarea stagiului, consilierii de probaţiune debutanţi sunt obligaţi să se înscrie la 

examenul de definitivare în funcţie, care constă, în mod obligatoriu, într-o probă scrisă cu caracter teoretic şi 

o probă scrisă cu caracter practic. Consilierii de probaţiune debutanţi, declaraţi admişi la examenul de 

definitivare în funcţie, sunt numiţi pe un post de consilier de probaţiune gradul III. Neprezentarea 

nejustificată a consilierilor de probaţiune debutanţi la examenul de definitivare în funcţie, la prima sesiune 

după încheierea stagiului sau respingerea acestora la două sesiuni, atrage eliberarea din funcţie.  

d. Stagiul, în cazul funcţionarilor publici debutanţi, este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind 

Statul funcţionarilor publici [35], potrivit căreia perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor 

profesionale în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor unei functii publice, formarea practică a 

funcţionarilor publici debutanţi, precum şi cunoaşterea de către aceştia a specificului administraţiei publice şi 

a exigenţelor acesteia. Durata perioadei de stagiu este diferenţiată, în funcţie de clasele de ierarhizare, aceasta 

fiind  de 12 luni pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I, de 8 luni pentru cei din clasa a II-a şi  de 6 

luni pentru cei din clasa a III-a [36]. La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării 

realizate, funcţionarul public debutant va fi: a) numit funcţionar public de execuţie definitiv, în clasa 

corespunzătoare studiilor absolvite, în funcţiile publice în gradul profesional asistent; b) eliberat din funcţia 

publică, în cazul în care a obţinut la evaluarea activităţii calificativul „necorespunzător“, situaţie în care 

perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcţii publice [37]. 

e. Durata stagiului în cazul medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor, este de un an de zile, şi este 

reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 [38], şi de Regulamentul de organizare şi de efectuare a 

stagiului de către absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, stomatologie şi farmacie, aprobat prin 

Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 846/2001 [39]. 

f. În fine, reţinem şi faptul că, stagiul este reglementat şi pentru anumiţi salariaţi, care nu au studii 

superioare, cu titlu de excepţie, în cazul mediatorilor sanitari comunitari, care deservesc o anumită populaţie 

de romi. Potrivit art. 7 alin. 7 şi 13 din Normele tehnice privind Organizarea, funcţionarea şi finanţarea 

activităţii de mediatori sanitari, aprobate prin Ordinul nr. 61/2002 al ministrului sănătăţii [40], mediatorii 

sanitari efectuează un stagiu practic de 3 luni, la locul de muncă, după care se poate elibera (sau nu) un 

certificat de mediator sanitar [41].  

 

II. Stagiul - modalitate  de facilitare  a  acesului  tinerilor licenţiaţi pe piaţa muncii 

  

În domeniul raporturilor juridice de muncă, reglementate de legislaţia muncii, problema stagiului 

absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior s-a prevăzut, pentru prima dată, în art. 31 alin. 5 din Codul 

muncii [42], aşa cum a fost modificat de Legea nr. 40/2011 [43], stabilindu-se că: „Pentru absolvenţii 

instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. 

Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de 

stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în 

a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul”.  

 Modalitatea de efectuare a stagiului, este reglementată prin lege specială, respectiv Legea nr. 

335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior [44], şi prin Hotărârea 

Guvernului nr. 473 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior [45]. 

Doctrina [46], a evidenţiat faptul că reglementările de mai sus, împreună cu cele cuprinse în art. 31 

alin. 5 din Codul muncii, care fac o referire generică la stagiu, formeză normele de drept comun a acestei 

instituţii a stagiului, în cadrul legislaţiei muncii din România, inclusiv pentru speciile de stagiu reglementate 

de unele legi speciale. 

Remarcăm faptul că, întocmai cum se invederează în literatura de specialitate [47], din punct de 

vedere al sistematizării reglementării, precum şi a regulilor de tehnică legislativă, plasarea problematicii 
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stagiului absolvenţilor învăţământului superior, în cuprinsul art. 31 din Codul muncii, este eronată, deoarece 

perioada de probă şi cea de stagiu sunt fundamental diferite. 

Totdată, evidenţiem faptul că perioada de probă şi stagiul reprezintă două concepte diferite, şi ele nu 

trebuie „amestecate”, întrucât natura şi scopul lor sunt total diferite. Astfel, în timp ce, potrivit art. 1 alin. 2 

din Legea nr. 335/2013 „Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ 

superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale 

pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în 

muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate”, perioada de 

probă reprezintă o modalitate practică de verificare a aptitudinilor tuturor categoriilor de salariaţi, după 

încheierea contractului individual de muncă [48].  

Din cele prezentate mai sus rezultă că, stagiul poate fi definit ca fiind perioada în care se asigură 

tranziţia absolvenţilor de învăţământ superior, de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, consolidarea 

competenţelor şi abilităţilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi la exigenţele locului de 

muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi dobândirea de experienţă şi vechime în muncă, 

ori în specialitate [49]. 

Potrivit prevederilor cuprinse în art. 2 lit. f)  din Legea nr. 335/2013, perioada de stagiu este 

perioada de timp cuprinsă între data angajării şi data finalizării stagiului, şi care se încheie cu eliberarea unui 

certificat/adeverinţă, semnat/semnată de angajator. 

 Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la 

propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul [50], şi cuprinde: a) 

obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea; b) planificarea 

activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul competenţelor şi deprinderilor practice vizate 

a fi dobîndite pe parcursul perioadei de stagiu. 

Stagiarul încheie cu angajatorul un contract individual de muncă pe perioada stagiului dar, în acelaşi 

timp, încheie şi un contract de stagiu [51], care este o anexă la contractual individual de muncă, un contract 

accesoriu, a cărui soartă depinde de cea a primului. Se poate afirma că, din punct de vedere a naturii juridice, 

contractul de stagiu poate fi clasificat ca un contract accesoriu, pe durată determinată, numit, bilateral, 

comutativ, cu executare succesivă, care se încheie în formă scrisă. Raportul juridic, ce se naşte odată cu 

încheierea sa, va fi unul de subordonare a stagiarului faţă de angajator, ca orice salariat [52]. În temeiul 

contactului de stagiu, cele două părţi, stagiarul şi angajatorul, dobândesc şi respectiv îşi asumă o serie de 

drepturi şi obligaţii.  

Astfel, potrivit art. 23 din Legea nr. 335/2013, stagiarul are următoarele drepturi: a) să beneficieze 

de coordonarea şi sprijinul mentorului; b) să i se stabilească un program de activităţi corespunzător postului, 

al cărui nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu; c) să 

beneficieze de evaluare obiectivă; d) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul 

consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicării ocupaţiei; e) să i se 

asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale şi care să-i permită 

consolidarea cunoştinţelor; f) să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari; g) 

să primească raportul de evaluare şi certificatul/adeverinţă de finalizare a stagiului; h) să conteste referatul de 

evaluare al comisiei de evaluare, dacă este cazul. Obligaţiile stagiarului sunt cele prevăzute în art. 25 din 

Legea nr. 335/2013, respectiv:  a) să se pregătească profesional în domeniul pentru care efectuează 

stagiul; b) să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează; c) să respecte sarcinile 

date de mentor şi de conducatorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectuează 

stagiul; d) să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului; e) 

să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu 

normele stabilite de angajator; f) să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie 

concurenţă neloială angajatorului; g) să participe la procesul de evaluare.  

Potrivit art. 24 din acelaşi act normativ, drepturile angajatorului sunt: a) să-i stabilească stagiarului, 

prin fişa postului, atribuţii în domeniul în care se realizează stagiul; b) să valorifice cunoştinţele teoretice şi 

practice ale stagiarului în procesul muncii; c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a 

atribuţiilor corespunzătoare postului; d) să aplice sancţiunile corespunzătoare abaterilor 

disciplinare. Obligaţiile angajatorului sunt cele reglementate de art. 26 din Legea nr. 335/2013 şi anume: a) 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Tatiana PUIU 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

să desemneze un mentor care sa coordoneze şi să sprijine stagiarul în vederea atingerii obiectivelor şi 

indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de desfăşurare a perioadei de stagiu; b) să stabilească 

stagiarului un program de activităţi în domeniul în care se realizează stagiul; c) să asigure o dotare 

corespunzătoare - logistică, tehnică şi tehnologică - necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice 

primite de stagiar în cadrul stagiului; d) să evalueze cunoştinţele stagiarului la sfârşitul perioadei de stagiu; e) 

să elibereze stagiarului certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat 

activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni; f) 

să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract.  

Desigur, trebuie precizat şi faptul că, drepturile şi obligaţiile cu privire la stagiu, prevăzute în 

contractul de stagiu se vor completa, în funcţie de situaţia dată, cu dispoziţiile cuprinse în Codul muncii, în 

contractul colectiv de muncă aplicabil angajatorului, cât şi cu cele  statornicite în regulamentul intern [53]. 

Conform prevederilor art. 18 din Legea nr. nr.335/2013, salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit 

prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 

40 de ore în medie pe săptămână, în condiţiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul 

contractului colectiv de muncă aplicabil. 

În legătură cu prevederile de mai sus se impun unele precizări şi anume: 

- negocierea salariului nu va fi posibilă, în cazul în care stagiul se desfăşoară la o autoritate sau 

instituţie publică, unde salariile sunt prestabilite prin lege; 

- în cazul stagiului, durata timpului de muncă exlude posibilitatea executării acestuia în regim cu 

fracţiune de normă, reglementat de art. 103 din Codul muncii, ca în cazul contractului de muncă cu timp 

parţial [54]. 

În cazul suspendării contractului individual de muncă, în condiţiile legii, va avea loc şi suspendarea  

perioadei de stagiu. De asemenea, perioada de stagiu se suspendă şi atunci când stagiarul se află în concediu 

medical, o perioada mai mare de 30 de zile [55]. 

De reţinut că, potrivit art. 50 lit. b) din Codul muncii, suspendarea de drept a contractului individual 

de muncă, pentru incapacitate temporară de muncă, începe de la data ivirii cauzei de suspendare, în cazul 

stagiarului, suspendarea îşi va produce efectul abia după 30 de zile de la data concediului medical.  

Apreciem că o asemenea reglementare diferenţiată a suspendării contractului individual de muncă şi 

respectiv, cel de stagiu, în cazul concediului medical, nu se justifică, acesta fiind de natură a învinge 

principiul accesorium sequitur principalem. Logic este ca, atunci când se iveşte vreun caz de supendare a 

contractului individual de muncă al stagiarului, concomitent se va suspenda şi contractul de stagiu al 

acestuia, consecinţă firească a regulei statornicită prin adagiul de mai sus. 

Durata suspendării contractului individual de muncă şi cea a concediului medical mai mare de 30 de 

zile, nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu.  

Odată cu încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de muncă, 

stagiarul îşi continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei de 6 luni [56]. 

Atunci când contractul de stagiu va înceta din motive neimputabile stagiarului, acesta va putea să 

continue efectuarea perioadei de stagiu, dacă, în termen de 60 de zile, se va încadra  la alt angajator şi încheie 

cu acesta un contract de stagiu pentru perioada rămasă neefectuată [57]. 

Analiza coroborată a prevederilor art. 22 din Legea nr. 335/2013 privind modalităţile de încetare a 

contractului de stagiu, cu cele din Codul muncii, conduc la unele precizări, şi anume: 

a) încetarea de drept a contractului individual de muncă, şi implicit a contractului de stagiu, poate 

avea loc în cazurile prevăzute în art. 56 alin. 1 lit. a-j) din Codul muncii, cu excepţia situaţiilor de fapt care, 

în cazul stagiului, nu pot să producă efecte, precum cele de la lit. c), respectiv: - la data îndeplinirii 

cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data 

comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţial, pensiei anticipate, 

pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; lit.i), cum ar fi: - la data expirării 

termenului contractului individual de muncă; lit. j) - retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor 

legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani; 

b) încetarea prin acordul părţilor, la data convenită de acestea, va avea loc în condiţiile prevăzute în 

art. 55 lit. b) din Codul muncii; 
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c) prin voinţa unilaterală a uneia din părţi, în cazurile şi condiţiile limitativ prevăzute de lege, 

respectiv, art. 61 lit. a)-d), art. 65 şi art. 81 din Codul muncii; 

De reţinut că, potrivit art. 22 din Legea nr. 335/2013, atunci când contractul de stagiu va înceta din 

motive neimputabile stagiarului, (de exemplu, cazul prevăzut în art. 65 alin.1 din Codul muncii), acesta va 

putea să continue efectuarea perioadei de stagiu, dacă, în termen de 60 de zile, se va încadra la alt angajator 

şi încheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada rămasă neefectuată.  

În literatura de specialitate [58], s-a exprimat opinia potrivit căreia, deşi stagiul este obligatoriu, nu 

există, legal, o interdicţie pentru salariat de a demisiona pe durata stagiului (opinie la  care mă raliez, 

deoarece demisia este un act unilateral de voinţă a salariatului, şi nimeni nu poate fi obligat să presteze o 

muncă împotriva voinţei sale, în caz contrar aducându-se atingere gravă principiului libertăţii muncii, 

reglementat de art. 41 alin. 1 din Constituţie şi art. 3 alin. 2-3 din Codul muncii). Potrivit autorului opiniei, 

demisia poate să vizeze: - numai contractul de stagiu, caz în care contractul de muncă se poate menţine în 

continuare, dar cu modificările stabilite prin acordul părţilor (absolventul de învăţământ superior, 

neterminând perioada de stagiu); - ambele contracte, atât cel de stagiu cât şi cel de muncă; - numai contractul 

individual de muncă, situaţie în care contractual de stagiu încetează ca accesoriu al acestuia.  

Stagiarul care a beneficiat de formare profesională finanţată de angajator, va fi obligat la suportarea 

tuturor cheltuielilor ocazionate de aceasta, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform 

actului adiţional la contractul individual de muncă, în situaţia în care nu îşi respectă obligaţia de a nu avea 

iniţiativa încetătării contractului individual de muncă prin demisie [59]. 

La ipotezele de mai sus, se mai adaugă şi situaţia prevăzută de art. 20 alin.1) din Legea nr. 355/2013, 

potrivit căreia: „La sfârşitul perioadei de stagiu, când evaluarea s-a finalizat fără promovarea acesteia, 

contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa 

oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia”.  

Activitatea stagiarului se desfăşoară sub coordonarea efectivă şi concretă, şi se exercită de către 

angajator, prin intermediul unui mentor care este definit în art. 2 lit.d) ca fiind persoana desemnată de 

angajator care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la activitatea de evaluare. La 

propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, mentorul este numit 

de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul în care 

urmează să se realizeze stagiul [60]. 

Conform dispoziţiilor legale [61], calitatea de mentor nu o poate avea salariatul care a fost sancţionat 

cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b) - d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu 

modificările şi completarile ulterioare, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, conform art. 248 alin. 3 

din Codul muncii [62].  

Un mentor poate să coordoneze şi să supravegheze, în acelaşi timp, cel mult 3 stagiari. Desfăşurarea 

activităţii de coordonare a mentorului se include în programul normal de lucru al acestuia.  

Obligaţiile mentorului [63], sunt: a) coordonează activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de 

stagiu; b) propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate stagiarului; c) supraveghează modul de 

îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat de stagiar; d) este membru în comisia de evaluare.  

 În cazul încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului, ce are impact asupra 

derulării stagiului sau al sancţionării disciplinare a mentorului, cu una din sancţiunile prevăzute în art. 248 

lit. b-d) din Codul muncii, mentorul are obligaţia de a efectua un raport asupra perioadei de stagiu parcursă 

de stagiar până în acel moment. Raportul întocmit în asemenea condiţii, se înaintează conducătorului 

compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, şi va fi avut în vedere de comisia de evaluare 

finală a stagiarului.  

 În situaţiile prezentate mai sus (cazul încetării/modificării contractului individual de muncă sau 

sancţionarea disciplinară a mentorului) angajatorul, la propunerea conducătorului compartimentului în care 

îşi desfăşoară activitatea stagiarul, numeşte un alt mentor, cu respectarea criteriilor şi cerinţelor stabilite de 

lege. 

 Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul întocmeşte raportul de 

stagiu care, va cuprinde descrierea programului de activităţi desfăşurate de acesta pe parcursul perioadei de 

stagiu şi care va fi avut în vedere de către comisia de evaluare, la evaluarea finală a sa. Stagiarul va înainta 

raportul de stagiu conducătorului compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea [64].  
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 Comisia de evaluare (ai cărei membri sunt numiţi de angajator prin decizie şi din care face parte, ca 

membru, şi conducătorul compartimentului în care stagiarul şi-a desfăşurat stagiul [65]),  va întocmi, cu 5 

zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele 

elemente: a) descrierea activităţii desfăşurate de stagiar; b) gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor 

de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu; c) competenţele şi 

deprinderile pe care le-a dobîndit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului 

ocupat şi clauzelor contractului de stagiu; d) conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada 

stagiului; e) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu; f) alte menţiuni [66].  

În cazul promovării evaluării, aceasta se finalizează cu un certificat semnat de angajator, situaţie în 

care perioada de stagiu constituie vechime în specialitate [67] iar, contractul individual de muncă al 

stagiarului se consolidează şi se execută în continuare, fără o altă formalitate suplimentară.  

 Nepromovarea evaluarii se finalizează cu eliberarea unei adeverinţe, prin care se recunoaşte numai 

finalizarea stagiului [68] şi, per a contrario, în raport cu situaţia promovării, într-o asemenea situaţie 

perioada de stagiu nu va mai putea fi recunoscută ca vechime în specialitate (respectiv în muncă). Desigur 

că, într-un astfel de caz, angajatorul va putea decide continuarea activităţii de către fostul stagiar, conform 

contractului individual de muncă, cu modificările ce se vor inpune, determinate de calificarea reală a 

salariatului care nu a promovat evaluarea finală [69]. Dacă menţinerea contractului individual de muncă nu 

mai este posibilă sau nu mai este dorită de angajator, acesta poate dispune încetarea contractului individual 

de muncă, exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz şi fără vreo motivare [70]. 

Angajatorul are obligaţia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului, în 

termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, care vor fi vizate de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui 

rază teritorială îşi are sediul angajatorul [71].  

Odată cu completarea referatului comisiei de evaluare pentru perioada de stagiu, acesta se va aduce 

la cunoştinţa stagiarului. În situaţia nepromovării examenului, stagiarul poate contesta referatul de evaluare 

la reprezentantul legal al angajatorului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei luării la cunoştinţă. 

Angajatorul este obligat să soluţioneze contestaţia, cel mai târziu în ultima zi a stagiului. Stagiarul, 

nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în 

materia conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului la contestaţie [72].  

Din precizările de mai sus se poate concluziona că şi celelalte conflicte dintre stagiari şi angajtori, 

cum ar fi cele privind interesele cu caracter economic, profesional sau social, precum şi cele referitoare la 

drepturile rezultate din raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada de stagiu (cum sunt conflictele în 

legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor de stagiu), sunt 

conflicte de muncă [73], ce se încadrează în categoriile reglemetate de art. 1 lit. n) şi lit. p) din Legea nr. 

62/2011 a dialogului social [74].  

Referitor la finanţarea stagiului, angajatorii care încheie un contract de stagiu, primesc lunar, la 

cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu, pentru acel stagiar, 

o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării 

ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 

şi stimularea ocupării forţei de muncă [75], în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. 

 Suma lunară, pentru fiecare stagiar, se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de 

aceştia. 

 Sumele prevăzute mai sus nu se acordă: - pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate ; 

-angajatorilor instituţii şi autorităţi publice [76]. 

Din interpretarea per a contrario a prevederilor art. 28  alin. 5 din Legea nr. 335/2013, rezultă că 

angajatorul care beneficiază de suma prevăzută mai sus, este obligat să menţină raporturile de muncă ale 

stagiarilor pe perioada contractului de stagiu, deoarece, în cazul în care, după încetarea contractului de 

stagiu, la iniţiativa angajatorului, încetează şi contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate 

beneficia pentru acelaşi post de o altă măsura de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzută de lege [77].  
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Concluzii și propuneri 

  

Studiul efectuat asupra celor două acte normative adoptate de statul român, respectiv Legea nr. 

355/2013  privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, şi Hotărârea Guvernului nr. 

473/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind 

efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior,  reliefează faptul că la redactarea acestora au 

fost avute în vedere propunerile făcute în diferitele documente ale Uniunii Europene, legiutorul român 

transpunându-le cu acurateţe în legislaţia noastră.  

 Cu toate măsurile bune, prevăzute în aceste două acte normative, ele vor rămâne fără ecou în rândul 

beneficiarilor dacă nu se vor lua măsuri organizatorice de aplicare imediată şi corectă a acestora, sub directa 

supraveghere şi controlul Inspecţei muncii. 

De asemenea, apreciem că, este imperios necesar realizarea la nivel statal a unor strategii pe termen 

scurt şi mediu, pentru stimularea angajatorilor, atât din sectorul privat cât şi din sectorul public, prin folosirea 

cu maximă eficienţă a Fondului Social European, dar şi prin alocarea din bugetul de stat a sumelor necesare 

susţinerii cheltuielilor aferente executării contractului de stagiu. În acest sens, propun realizarea unui  Acord 

- cadru, încheiat între stat, reprezentat de  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, şi Uniunile patronale din România, precum şi reperezentanţii 

organizaţiilor de tineret şi studenţeşti, prin sporirea responsbilităţii sociale a acestora, privind asigurarea şi 

garantarea locurilor de muncă a viitorilor absolvenţi de învăţământ superior. 

Actele normative, în sine, pot suporta în viitor şi unele modificări pentru o eficientizare mai mare în 

aplicarea lor, în sensul eliminării birocraţiei. În acest sens propun ca, o eventuală modificare a Legii nr. 

335/2013, să aibă în vedere reglementarea contractului de stagiu ca o varietate distinctă a contractului 

individual de muncă cu periodă determinată şi cu trimitere şi completările necesare, potrivit prevederilor 

Codului muncii, a contractului (acordului) colectiv aplicabil şi a regulamentului intern, referitor la celelalte 

drepturi şi obligaţii care nu sunt reglementate expres în legea specială. În cazul promovării evaluării, cele 

două părţi vor avea posibilitatea încheierii unui contract individual de muncă cu o durată nedeterminată sau 

determinată, în funcţie de negocierile dintre cele două părţi, potrivit calificării dobândite prin studiile 

superioare, completate cu competenţele practice acumulate în timpul stagiului. În acest fel s-ar mai reduce 

din birocraţia care rezultă din reglementarea actuală, ce obligă cele două părţi la încheierea a două contracte 

individuale de muncă, unul cu o natură de act juridic de dreptul muncii, principal, şi celălalt cu statut de act 

juridic accesoriu. 

De asemenea, o astfel de abordare a naturii juridice a contractului de stagiu, precum cea prezentată 

anterior, ar fi de natură a înlătura neconcordanţa ivită, cu privire la tratamentul juridic diferenţiat al 

suspendării contractului individual de muncă al stagiarului, în caz de survenire a incapacităţii de muncă, din 

momentul ivirii acesteia (conform prevederilor Codului muncii) şi al suspendării contractului de stagiu, într-

o situaţie similară, abia după trecerea celor 30 de zile de concediu medical (aşa cum este regelmentată prin 

Legea nr. 335/2013). 
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