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2.1. Sursa proiectului de act normativ  
iniţiativa ministerului 

2.2. Descrierea situaţiei actuale 
Ca urmare a Recomandării Consiliului Uniunii Europene din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei 
garanții pentru tineret, în contextul eforturilor de sprijinire a integrării pe piața muncii a tinerilor 
aparținând categoriei NEETs (care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu 
participă la activităţi de formare profesională), a fost elaborat Planul de Implementare a 
Garanției pentru Tineret 2014-2015, care a reunit reforme și inițiative cheie menite să creeze 
cadrul propice pentru ocuparea tinerilor, pentru includerea lor în scheme de ucenicie, stagii sau 
oferirea posibilității finalizării studiilor prin programe educaționale de tip a doua șansă. Prin 
Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-2020, aprobat prin Memorandum de 
către Guvernul României în iulie 2017, au fost continuate  măsurile şi programele implementate 
în perioada anterioară. 

Cadrul legislativ naţional pentru punerea în aplicare a Garanției pentru Tineret a fost centrat în 
jurul reformei Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării 
forței de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia 
la locul de muncă, republicată și Legii 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții 
de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare, ce stimulează atât segmentul 
ofertei de forță de muncă, cât și pe cel al cererii.   

Având în vedere că din 2013, de la momentul punerii în practică a Garanției pentru tineret, circa 
24 milioane de tineri au reușit să intre pe piața muncii, Consiliul a adoptat pe 30 octombrie 2020, 
în unanimitate, propunerea Comisiei privind „O punte către locuri de muncă – consolidarea 
Garanției pentru tineret” și de înlocuire a Recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013 privind 
înființarea unei garanții pentru tineret, prin care se urmărește consolidarea Garanției pentru 
tineret. Urmare acestui demers, România şi-a asumat, în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene, implementarea acesteia, respectiv de a se asigura că toți tinerii cu vârsta sub 30 de 
ani beneficiază de o ofertă de calitate de ocupare, de formare continuă, de ucenicie sau de stagiu 
într-o perioadă de patru luni de la momentul în care au devenit șomeri sau au părăsit educația 
formală, în conformitate cu Principiul 4 al Pilonului European al Drepturilor Sociale. 
 
Un prim pas a fost realizat prin extinderea vârstei tinerilor care sunt consideraţi NEET, până la 
împlinirea vârstei de 30 de ani. Astfel, pe data de 15 septembrie 2021 Guvernul României a 
adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr.101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum 



şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 16 septembrie 2021, prin care prevederile 
Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au fost modificate astfel încât 
tânărul NEET este definit ca fiind persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea 
vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă 
la activităţi de formare profesională. 
 
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu 
modificările și completările ulterioare, facilitează tranziţia tinerilor din sistemul educaţional 
către piaţa muncii, cu accent pe promovarea accesului tinerilor absolvenţi de învăţământ superior 
pe piaţa muncii către un loc de muncă decent şi durabil corespunzător studiilor absolvite, în 
condiţii bune de muncă şi pentru consolidarea formării profesionale. De asemenea, prin 
efectuarea de stagii crește capacitatea de inserţie profesională a tinerilor absolvenţi prin 
acumularea primei experienţe de muncă, concomitent cu acomodarea acestora cu riguorile unui 
loc de muncă, cu responsabilităţile şi exigenţele aferente. 
 
În acest moment, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară 
activitatea stagiarul, pe baza obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în programul 
de activități, angajatorul stabilește criteriile de evaluare a activității stagiarului. Acestea se aduc 
la cunoștința stagiarului la începutul perioadei de stagiu odată cu programul de activități. Pentru 
coordonarea activităţii stagiarului, angajatorul desemnează un mentor care este salariat al 
angajatorului. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile mentorului în raport cu activitatea de 
coordonare a activităţii stagiarului se stabilesc în condiţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, prin act adiţional la contractul individual de muncă al 
persoanei desemnate de angajator pentru a îndeplini funcţia de mentor. 
Mentorul are următoarele obligaţii: 

 coordonează activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de stagiu; 

 propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate stagiarului; 

 supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat de stagiar; 

 este membru în comisia de evaluare. 
Evaluarea activității stagiarului se face de către comisia de evaluare care întocmește referatul 
de evaluare. În vederea evaluării, stagiarul întocmește raportul de stagiu pe care îl înaintează 
conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea. 
Procedura de evaluare a stagiarului cuprinde următoarele: 
- evaluarea activităţii stagiarului se face cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de 
stagiu, de către comisia de evaluare; 
- pentru completarea referatului de evaluare comisia de evaluare: 
a) analizează raportul de stagiu întocmit de stagiar și, după caz, raportul întocmit de mentor în 
situația prevăzută la art. 9 alin. (1) din lege; 
b) notează criteriile de evaluare a activităţii stagiarului; 
Notarea criteriilor de evaluare a activității stagiarului se face pe baza analizei gradului de 
realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi al 
stagiarului. 
c) stabileşte calificativul de evaluare; 
d) hotărăște dacă stagiarul a promovat sau nu evaluarea; 
e) face propuneri cu privire la eliberarea certificatului/adeverinţei de finalizare a stagiului. 
La propunerea comisiei de evaluare, sau, după caz, comisiei de soluționare a contestațiilor, 
angajatorul eliberează beneficiarului de stagiu un certificat sau, după caz, o adeverință de 
finalizare a stagiului, vizat/vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială 
îşi are sediul angajatorul. 
Constituirea comisiei de evaluare / de soluționare a contestațiilor cuprinde următoarele: 
- comisia de evaluare, respectiv de soluționare a contestațiilor este compusă din 3 membrii și are 
un secretar; 



- comisia de evaluare, respectiv de soluționare a contestațiilor se constituie prin decizie a 
angajatorului, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înaintea desfășurării evaluării. 
Potrivit actului normativ, finanţarea stagiului se poate realiza din fondurile angajatorului sau din 
fonduri publice. Astfel, angajatorul care încheie un contract de stagiu poate beneficia, pe 
perioada derulării contractului de stagiu (6 luni), de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, 
acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. 
În România, rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) este redusă, în anul 2020, potrivit Institutului 
Naţional de Statistică fiind de 24,6%, menţinându-se în ultimii ani la un nivel constant (2017-
24,5%, 2018 – 24,7%, 2019 – 24,7%),  în timp ce rata de ocupare a persoanelor cu vârsta între 25-
54 ani a fost de 80,6 (2017 – 79,9%, 2018 -80,6%, 2019 – 81,4%). 
Totodată, în anul 2020, nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de 
muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (88,8%). În aceeaşi perioadă, 
erau ocupate 68,1% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 43,4% dintre cele cu 
nivel scăzut de educaţie. 
În ceea ce priveşte şomajul înregistrat, datele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă (ANOFM) arată că, la finalul anului 2020, tinerii cu vârsta sub 25 de ani au reprezentat în 
medie 11,54% în total șomeri, iar şomerii cu nivel de educație liceal şi post-liceal reprezentau,  
23,42% din numărul mediu total al şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 6,25 %. La 
finalul anului 2021, tinerii cu vârsta sub 25 de ani au reprezentat în medie 11,92% în total șomeri 
înregistraţi, tinerii cu vârsta între 25-29 de ani reprezentau 5,29%, iar cei cu studii universitare 
5,16 %. 
Conform prevederilor Legii nr. 335/2013 şi ale Normelor Metodologice de aplicare a acestei legi 
(Hotărârea de Guvern nr. 473/ 2014), ANOFM poate acorda din bugetul asigurărilor pentru şomaj 
şi din  fonduri structurale europene subvenţiile pentru angajatorii care încadrează în muncă 
stagiari. 
În ultimii ani, numărul angajatorilor care au încheiat contracte de stagiu şi au solicitat subvenţia 
acordată de statul român prin Bugetul asigurărilor pentru şomaj a fost redus. Pentru a impulsiona 
angajatorii să utilizeze prevederile acestui act normativ în relaţia lor iniţială cu absolvenţii de 
studii superioare pe care îi angajează, a fost demarat procesul de modificare a actului normativ 
în sensul debirocratizării procedurii ce trebuie urmată de angajator şi de stagiar, respectiv a 
condiţiilor de exercitare a stagiului.  
Potrivit datelor ANOFM, în anul 2020 au fost încadraţi în muncă 26 de absolvenţi de studii 
superioare pe locuri de muncă destinate stagiarilor, pentru aceștia încheindu-se convenţii 
aferente contractelor de stagii profesionale. Din cei 26 de absolvenţi de învăţământ superior care 
au făcut obiectul programului de stagii conform Legii nr.335/2013, 13 absolvenţi de învăţământ 
superior au fost încadraţi în primele 4 luni de la înregistrarea în evidenţele agenţiilor. Structura 
pe sursa de finanţare a programelor de stagii ale celor 26 absolvenți este următoarea: 14 persoane 
cu finanţare din Bugetul Asigurărilor de Şomaj și 12 de persoane cu finanţare din Fondul Social 
European. În anul 2021 au fost încadraţi în muncă 2 absolvenţi de studii superioare pe locuri de 
muncă destinate stagiarilor, pentru aceștia încheindu-se convenţii aferente contractelor de stagii 
profesionale. 
Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale (MMSS) promovează constant, prin politicile de ocupare, 
asigurarea tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa 
muncii, consolidarea competenţelor şi abilităţilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele 
practice şi exigenţele locului de muncă în vederea integrării în muncă și dobândirii de experienţă 
şi vechime în muncă. În vederea îmbunătățirii permanente a actelor normative existente și a 
debirocratizării procedeelor administrative, MMSS își propune simplificarea procedurii de 
evaluare a stagiarului. În acest context, a elaborat un chestionar privind efectuarea stagiului 
pentru absolvenţii de învăţământ superior cu scopul de a evalua percepția angajatorilor care au 
efectuat stagii pentru absolvenții de învățământ superior. 
Chestionarul a fost transmis în luna martie 2021 spre consultare către angajatorii care au 
beneficiat de prevederile acestei legi, în vederea evaluării satisfacției entităților economice în 
raport cu aplicarea prevederilor actului normativ și evaluarea percepției angajatorilor privind 



implementarea prevederilor actului normativ, respectiv dacă acesta este intuitiv, simplu și 
contribuie la asigurarea forței de muncă calificată de care au nevoie: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTl2yRcEl3BKqNyYjGCy1DuNsIvqcz-PSJPf_WrC-
Zs5o65g/viewform . 
Din analiza răspunsurilor primite din partea angajatorilor, au reieşit următoarele: 
La întrebarea referitoare la percepția acestora privind piedicile administrative în efectuarea 
stagiului 
pentru absolvenţii de învăţământ superior, 33,3% din respondenți au considerat că procesul este 
birocratic, iar 50% din respondeți au identificat ca principale probleme procedurile îndelungate 
și greoaie de organizare a perioadei de stagiu și de evaluare a stagiarului. 
83,3% din respondenți au opinat că efectuarea evaluării ar trebui realizată de angajator, iar 66,7% 
din respondeți apreciază că evaluarea stagiarului trebuie făcută prin observarea directă a 
activității acestuia, comportamentului, performanțelor și îndeplinirii obiectivelor stabilite în 
raport cu programul de activități aprobat de angajator. 
Totodată, din informaţiile primite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene rezultă 
că angajatorii nu au fost interesaţi de subvenţiile acordate pentru organizarea de stagii 
profesionale pentru absolvenţii de învăţământ superior motivând că, deşi măsura este 
avantajoasă din punct de vedere financiar, multitudinea de documente care trebuie întocmite, 
mai ales la finalul stagiului, este descurajantă. 
Prin schimbările aduse actului normativ, procedura de evaluare a activităţii desfăşurate de către 
stagiar este simplificată, devenind mai accesibilă pentru angajator. Astfel, aceste modificări vor 
avea efecte directe şi imediate în ceea ce priveşte numărul de contracte de stagiu încheiate şi 
va facilita accesul la piaţa muncii a tinerilor absolvenţi de studii superioare. 
  

2.3. Schimbări preconizate 

Scopul proiectului de act normativ este simplificarea procedurii de evaluare a activităţii 
desfăşurate de către stagiar pentru ca această măsură să devină mai accesibilă şi mai atractivă 
pentru angajator. 

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, prevede 
următoarele: 
- eliminarea comisiei de evaluare, ai cărei membri erau desemnaţi conform deciziei angajatorului 
şi care la sfârşitul perioadei de stagiu evaluează şi eliberează fiecărui stagiar un referat de 
evaluare; 
- introducerea obligației ca mentorul să evalueze în mod obiectiv activitatea stagiarului și să 
propună modalități de îmbunătățire a activității acestuia; 
- introducerea obligației ca mentorul să întocmească referatul de evaluare a activității 
stagiarului, cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu; 
- certificatul/adeverința de finalizare a stagiului se eliberează de angajator pe baza referatului 
de evaluare elaborat de mentor; 
- în cazul încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului ce are impact 
asupra derulării stagiului, mentorul are obligaţia de a efectua un raport asupra perioadei de stagiu 
parcurse de stagiar până în acel moment, care este avut în vedere la evaluarea finală de către 
conducătorul compartimentului; 
- eliminarea raportului de stagiu întocmit de stagiar, care cuprinde descrierea programului de 
activităţi desfăşurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu şi era avut în vedere de către 
comisia de evaluare, la evaluarea finală a stagiarului; 
- evaluarea activităţii stagiarului se realizează de către conducătorului compartimentului în care 
îşi desfăşoară activitatea stagiarul pe baza referatului de evaluare elaborat de mentor, având 
posibilitatea de a solicita mentorului şi alte documente care au stat la baza elaborării acestuia; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTl2yRcEl3BKqNyYjGCy1DuNsIvqcz-PSJPf_WrC-Zs5o65g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTl2yRcEl3BKqNyYjGCy1DuNsIvqcz-PSJPf_WrC-Zs5o65g/viewform


- referatul de evaluare se aduce la cunoştinţa stagiarului în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
completării sale de către mentor; 
- stagiarul are dreptul să primească referatul de evaluare şi certificatul/adeverinţa de finalizare 
a stagiului și să conteste referatul de evaluare, dacă este cazul; 
- contractele de stagiu încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările şi completările  ulterioare, 
aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele până la expirarea 
duratei pentru care au fost încheiate, potrivit legislaţiei în vigoare la data încheierii lor. 
Monitorizarea implementării prevederilor Legii nr. 335/2013, cu modificările și completările 
ulterioare se realizează prin Programul național de ocupare a forţei de muncă al Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), elaborat anual conform art. 6, alin. (1), 
lit. b) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi aprobat de 
ministrul muncii şi solidarităţii sociale, potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 23/2022 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 
Pentru anul 2022, în Programul național de ocupare a forţei de muncă al ANOFM este inclus 
Programul special stagii profesionale pentru absolvenţii de învăţământ superior care prevede 
ocuparea a 170 de tineri pentru care ANOFM își propune să acorde subvenţii din bugetul 
asigurărilor de şomaj, sau FSE după caz, în condiţiile prevăzute de Legea 335/2013, cu 
modificările și completările ulterioare.  
 
Astfel, modificarea Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 
învăţământ superior va ajuta la îndeplinirea acestui indicator prin simplificarea procedurii de 
evaluare a stagiarului. 
 
Totodată, această modificare va contribui la atingerea obiectivului general în domeniul ocupării 
forței de muncă, stabilit prin Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021-2027, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 558/2021, astfel încât, până la sfârșitul anului 2027, rata 
de ocupare a populației 20 - 64 ani să fie de 75%. Atingerea obiectivului general se va realiza prin 
măsuri de activare a persoanelor inactive apte de muncă, a șomerilor, în special a celor de lungă 
durată, a tinerilor, inclusiv NEETs, prin asigurarea unor tranziții rapide și de calitate în ocupare 
pentru tinerii absolvenți, prin dezvoltarea resurselor umane, prin stimularea culturii și a 
inițiativei antreprenoriale și prin stimularea creării de noi oportunități și locuri de muncă. 
 

2.4. Alte informaţii*) Nu e cazul 
 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 
 

 

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a 
actului normativ Nu e cazul 
 

3.2. Impactul social  
Proiectul de act normativ va contribui la simplificarea procedurii de evaluare a stagiului, ceea ce 
va conduce la debirocratizarea acesteia, fiind un beneficiu real atât pentru angajator, cât şi 
pentru stagiar.Numărul de contracte de stagii va creşte, iar absolvenţilor de studii superioare li 
se va asigura o tranziţie facilă de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, pe locuri de muncă de 
calitate, având oportunitatea de a-şi consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru 
adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă în vederea integrării în muncă și 
dobândirii de experienţă şi vechime în muncă. 



Având în vedere faptul că Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de 
învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare, face parte din cadrul legislativ 
naţional pentru punerea în aplicare a Garanției pentru Tineret consolidate, proiectul de act 
normativ va avea impact prin reducerea numărului de tineri NEETs. 

 

3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului Nu e cazul 
 

3.4. Impactul macroeconomic  
3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici  
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior va contribui la creşterea ratei de ocupare a 
forţei de muncă şi diminuarea ratei şomajului, în principal în rândul tinerilor şi a tinerilor NEETs. 
3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 
Nu e cazul 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri Nu e cazul 
 

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător Nu e cazul 
 

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării  Nu e cazul 
 

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior se subscrie Obiectivului 8: Muncă decentă și 
creștere economică din cadrul Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă a României 2030, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018. Acest obiectiv are ca scop promovarea unei 
creșteri economice susţinute, deschisă tuturor şi durabilă, a ocupării depline şi productive a forţei 
de muncă şi asigurarea de locuri de muncă decente pentru toţi, precum și implementarea 
principiului "nimeni nu rămâne în urmă". 

3.9. Alte informaţii 
 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 
 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru ani Media 
pe cinci 

ani 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

4.1. Modificări ale veniturilorbugetare, 
plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

(i) impozit pe profit - - - - - - 

(ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

(i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat - - - - - - 

(i) contribuţii de asigurări - - - - - - 

d) alte tipuri de venituri     
 

- - - - - - 

4.2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

- - - - - - 



a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal   - - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii   - - - - - - 

b) bugete locale:   - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale  de stat:   - - - - - - 

i) cheltuieli de personal   - - - - - - 

ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

d) alte tipuri de cheltuieli 
Se va menţiona natura acestora 

- - - - - - 

4.3. Impact financiar, plus/  minus, din 
care: 

- - - - - - 

a) buget de stat   - - - - - - 

b) bugete locale   - - - - - - 

4.4. Propuneri pentru acoperirea  
creşterii cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

4.5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 

4.6. Calcule detaliate privind  
fundamentarea modificărilor  veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 
cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:                                                           
a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul 
utilizată;  
Nu e cazul 
b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu 
obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară 
anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.                 
Nu e cazul       

4.8. Alte informaţii  
 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
  a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a proiectului 
de act normativ. 
- hotărâre de guvern elaborată de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind 
efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 473/2014. 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice  
Nu e cazul 

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce 
transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE Nu e cazul 
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE Nu e cazul 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
Nu e cazul 

5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
asumate 



Nu e cazul 

5.6. Alte informaţii   

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative  
Prezentul proiect nu face parte din categoria actelor normative exceptate de la aplicarea 
procedurii de consultare conform art. 6 și art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 
Nu e cazul 

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 
situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normativ: 
Nu e cazul                  

6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite 
prin acte normative  Nu e cazul 

6.5. Informaţii privind avizarea de către:  
a) Consiliul Legislativ    
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  
c) Consiliul Economic şi Social  
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi  
Prezentul proiect va fi avizat de Consiliul Economic şi Social şi de Consiliul Legislativ. 

6.6. Alte informaţii       

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ                                          
În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile 
procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale prevăzute de Legea nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 

Prezentul proiect de act normativ  a fost supus comentariilor publicului, prin publicarea pe pagina 
de internet a Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale, în data de 21.02.2022 până la data de 
01.04.2022. 

Perioada în care s-au putut transmite recomandări scrise a fost 21.02.2022 - 02.03.2022, perioadă 
în care nu au fost primite observații, respectiv solicitări de organizare a unor dezbateri publice. 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art.7 din Regulamentul privind procedurile, 
la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de 
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 561 din 10 mai 2009. 

7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice       Nu e cazul 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ    Nu e cazul 

8.2. Alte informaţii  Nu e cazul 



Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 335/2013  privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ 

superior, pe care îl supunem aprobării. 
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