
AMENDAMENTUL 16  
UN CADRU DE CALITATE PENTRU STAGII  

 

ECOS-V-053  

 

Punctul 13  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

DRĂGHICI Emil  

GÂJU Mariana  

NICA Alin Adrian  

OPREA Emilian  

 

Proiect de aviz  Amendament  

atrage atenția asupra faptului că, în ceea ce 

privește ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor, cele mai bune rezultate pot fi observate 

în țările și regiunile în care tinerii au posibilitatea 

de a absolvi stagii și ucenicii de înaltă calitate și 

în care există planuri stabile de stagii și de 

plasamente în întreprinderi, care fac parte 

integrantă din sistemul de formare și recrutare;  

atrage atenția asupra faptului că, în ceea ce 

privește ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor, cele mai bune rezultate pot fi observate 

în țările și regiunile în care tinerii au posibilitatea 

de a absolvi stagii și ucenicii de înaltă calitate și 

în care există planuri stabile de stagii și de 

plasamente în întreprinderi, care fac parte 

integrantă din sistemul de formare și recrutare; 

este important ca instituțiile de învățământ 

superior să colaboreze cu mediul antreprenorial, 

pentru a se asigura obținerea unor beneficii 

reciproce prin programele de stagii; 

 

Expunere de motive  

 

Relația puternică dintre instituțiile de învățământ și mediul antreprenorial este indispensabilă pentru 

un program de ucenicie de succes; prin utilizarea sinergiilor programului, au de câștigat atât 

instituțiile de învățământ, cât și întreprinderile. 

 

(FR/EN) IKAP/CMUJ/dg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMENDAMENTUL 31  
UN CADRU DE CALITATE PENTRU STAGII  

 

ECOS-V-053  

 

Punctul 38  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

DRĂGHICI Emil  

GÂJU Mariana  

NICA Alin Adrian  

OPREA Emilian  

 

Proiect de aviz  Amendament  

subliniază că, pentru a se asigura succesul punerii 

în aplicare a CCS, autoritățile locale și regionale, 

în calitate de angajatori, trebuie implicate în acest 

proces și regretă că în recomandarea Comisiei nu 

se fac referiri concrete la competențele și 

experiențele acestora;  

subliniază că, pentru a se asigura succesul punerii 

în aplicare a CCS, autoritățile locale și regionale, 

în calitate de angajatori, trebuie implicate în acest 

proces și regretă că în recomandarea Comisiei nu 

se fac referiri concrete la competențele și 

experiențele acestora; consideră că este important 

să se instituie un cadru legal care să le permită 

instituțiilor publice să primească stagiari și să 

disemineze cele mai bune practici ale autorităților 

publice; 

 

Expunere de motive  

 

Legislația în ceea ce privește administrația publică nu permite întotdeauna acceptarea de stagiari din 

cauza costurilor. Este nevoie de măsuri care să le permită autorităților locale și regionale să finanțeze 

programe de stagii din propriul lor buget.  

 

(FR/EN) IKAP/CMUJ/dg 

 

 

 


