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GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE

Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii 

Anexa 4:  Cadrul strategic și cadrul legal aplicabil

Cadrul strategic relevant

Cererea de propuneri de proiecte este lansată în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 
de stabilire a unor dispoziții comune și ale Regulamentului (UE) nr.1304/2013 privind FSE, precum și în 
acord cu documentele programatice aplicabile și strategiile asumate la nivel național:

 Acordul de Parteneriat (AP) 2014-2020

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-
parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf

 Recomandările Specifice de Țară (RST) 2014 şi 2015

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_council_romenia_ro.pdf

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_romania_ro.pdf

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-
recommendations/index_en.htm

 Programul Național de Reformă (PNR)

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_romania_ro.pdf

 Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității 
Romilor 2012-2020 

http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_final_18-11-2014.pdf

 Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-
2020

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf

 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2014-2020

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-
31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf

 Strategia Națională de Sănătate 2014-2020

http://www.ms.gov.ro/documente/Anexa%201%20-
%20Strategia%20Nationala%20de%20Sanatate_886_1761.pdf

 Strategia Națională pentru Sănătatea Mintală a Copilului și Adolescentului 2015-2020

http://www.ms.ro/documente/Strategia%20nationala%20a%20copilului%20si%20adolescentului_11
89_2404.pdf

 Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4076-2015-10-08-
proiecthg-strateg-diz

 Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020
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http://www.copii.ro/anpdca-content/uploads/2015/01/Anexa-1-Strategia-nationala-aprobata-de-
Guvern.pdf

 Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 
pentru perioada 2015-2020

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/2015-07-
15_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf

 Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii 

http://www.edu.ro/index.php/articles/23306

 Strategia pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții

Cadrul legal aplicabil

Ocupare

 Legea nr. 279/2005 (republicată) privind ucenicia la locul de muncă, inclusiv legislația 
subsecventă

 Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu 
modificările și completările ulterioare,  inclusiv legislația subsecventă

 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de 
muncă, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv legislația subsecventă

 Legea nr. 448/2006 (republicată) privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

 OG nr. 129/2000  (republicată) privind formarea profesională a adulților, inclusiv legislația 
subsecventă

 HG nr. 918/2013 privind Cadrul național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare

 HG nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru 
stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare si instrucțiunile de implementare 
a acestora

Social

 Legea nr. 219/2015 privind economia socială;

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;

 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare;

 OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
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 HG nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 
ulterioare;

 HG nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările 
și completările ulterioare;

 HG nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naționale pentru protecția și promovarea 
drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru 
implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 
– 2016;

 HG nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

 HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările 
ulterioare;

 HG nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea 
sărăciei pentru perioada 2015-2020;

 HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

 Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea 
Procedurii de autorizare a unităţilor protejate;

 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile 
şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 -
Revizuire NP 051/2000";

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1838/2014 
privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 
2015, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi 
fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor 
Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 424/2014 
privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale;

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 
privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru 
serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;
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 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 31/2015 
privind aprobarea Instrucțiunilor pentru completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile 
destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției 
speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1343/2015 
privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile 
sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie.

Antreprenoriat

 Legea nr. 31/1990 (republicată) privind societățile comerciale, cu modificările și completările 
ulterioare

 OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu 
modificările și completările ulterioare, inclusiv asociațiile și fundațiile care desfășoară activități 
economice (cu excepția cooperativelor agricole și societățile agricole)

Educaţie

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenţilor cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 317/2016 privind aprobarea Strategiei Educației și Formării Profesionale din 

România pentru perioada 2016-2020

Hotărârea Guvernului nr. 418/2015 privind aprobarea Strategiei de Învățare pe tot Parcursul Vieții 

2015-2020

Hotărârea Guvernului nr. 565/2015 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Învățământ Terțiar 

2015 – 2020

Hotărârea Guvernului nr. 752/2015 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Competitivitate 

2015 – 2020

Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și 

Inovare 2014 – 2020

Hotărârea Guvernului nr.  417/2015 privind aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a 

școlii în România
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Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind 

aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin 

învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

Ordinul MECTS nr. 3539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din 

învățământul profesional și tehnic

Ordinul MECT nr. 3955/2008 privind aprobarea cadrului general de organizare a stagiilor de practică 

în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat

Precizări referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură 

pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de 

învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2016 – 2017

Ordinul MENCS nr. 5033/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcţionare a 

învăţământului profesional de stat 

Ordinul MENCS nr. 5068/2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învăţământul 

profesional de stat 

Ordinul MENCS nr. 5069/2016 privind aprobarea calendarului admiterii în învăţământul profesional de 

stat pentru anul școlar 2017-2018

Sănătate

Asistența medicală comunitară:

 OUG 162/ 2008 privind transferul ansamblului de  atribuţii și competențe exercitate de  
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administrației  publice locale 

 HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
către autorităţile administraţiei publice locale

 HG nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile 
medico-sociale și a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială 
si personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară
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